Cornelis Schelten Oolgaardt
Stichting
te Velp
Financiële verantwoording 2019

Bestuursverslag
Doelstelling
De stichting heeft ten doel de opvoeding, karaktervorming en ontwikkeling van het opkomende
geslacht in Nederland en meer in het bijzonder van die jeugdige personen, wier lichamelijke en
geestelijke aanleg beloften inhoudt voor de toekomst, in vrijzinnig-protestantse geest en de verdieping
en verspreiding van de vrijzinnig-protestantse beginselen onder dat opkomende geslacht en het
handhaven van die beginselen op ieder, met name op maatschappelijk terrein.
Het bestuur bestaat uit:
- Mevrouw G.M.J. Bonné
- Mevrouw E.F. Luteijn
- De heer M.M.J. van Schijndel
- De heer R. Wolbers
- De heer M.A. Vooren
- De heer H.H. Hoeben
- Wijlen de heer V.A. Dorigo (overleden 16 april 2020)
Activiteitenverslag
Het bestuur heeft in het boekjaar 2019 vier reguliere bestuursvergaderingen gehouden, te weten op
11 februari, 6 mei, 9 september en 4 november. Op 23 november heeft het bestuur het graf van
mejuffrouw Anne Catharina Oolgaardt op de begraafplaats Moscowa in Arnhem bezocht en aldaar een
bloemstuk neergelegd. De heer Vooren heeft een toespraak gehouden. Daarna heeft het bestuur een
bezoek gebracht aan “Het Depot” in Wageningen alwaar tevens een rondleiding werd gegeven.
Afsluitend heeft het bestuur gedineerd bij “Adriano” in Heveadorp.
Daarnaast is het bestuur druk bezig geweest met een aantal andere activiteiten. Zo heeft er
bijvoorbeeld in de eerste maanden van 2019 een overdracht plaatsgevonden van het archief van CSO
door de heer Dorigo aan mevrouw Luteijn en mevrouw Bonné. Het beleidsplan 2019-2021 voor CSO is
uitgewerkt door de heer Wolbers en vastgesteld door het bestuur. Op de landelijke FIN-bijeenkomst
hebben de heren Hoeben en Van Schijndel het bestuur vertegenwoordigd. Er is uitgezocht wat de fusie
van het Dr. Leo Kannerhuis met de Parnassiagroep betekent voor de erfpachtovereenkomst met CSO.
Voor de vernieuwing van de website zijn met Studio 67 plannen uitgewerkt en is tevens een nieuw logo
gekozen. Ten slotte hebben er besprekingen plaatsgevonden met ABN AMRO MeesPierson en met de
Parnassiagroep.
Het bestuur heeft de volgende projecten een financiële bijdrage toegekend in het boekjaar 2019:
- Parnassiagroep - “Autisme TV”;
- Stichting Theaterwerkplaats Kazou - theaterlessen en voorstellingen door jongeren met autisme;
- Arnhems Historisch Genootschap “Prodesse Conamur” - “Arnhem van Slag”;
- Stichting AMZAF - “Young Talent Festival”;
- Stichting Beheer Gelden Ouderraad Julianaschool Arnhem - “Groen gaat het doen”;
- Stichting Pluryn - “Zomerspelen Eefde”;
- Stichting Tekenen voor Kinderen - “Gewoon tekenen voor kinderen in een ongewone situatie” en
- OBC Betuwe on Stage - “Beroepenfestival”.
Leden van het bestuur hebben onder andere een bezoek gebracht aan het “Beroepenfestival” van OBC
Betuwe On Stage, aan “Arnhem van Slag” van het Arnhems Historisch Genootschap “Prodesse
Conamur” en aan “De Notenkraker” van Stichting Theaterwerkplaats Kazou.
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Het bestuur heeft de volgende projecten een financiële bijdrage toegekend voor het boekjaar 2020:
- Parnassiagroep - “Autisme TV”;
- Stichting Kunst in Beweging - multidisciplinaire theaterproductie in Stadstheater Arnhem;
- Stichting Vrienden van Opella - “Muziek Verbindt. Jong- en Oud(er)Koor”;
- Stichting De Vrolijkheid - “KunstLab, Muziekateliers en Muziektheaterworkshops” en
- Stichting De Schoolschrijver - “Het halfjaarprogramma in Gelderland”.

Velp, 12 mei 2020
R. Wolbers

G.M.J. Bonné

2

Cornelis Schelten Oolgaardt Stichting te Velp

Balans per 31 december 2019

€

31-12-2019
€

€

31-12-2018
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

1

1

3.580

3.160

1.275.401

1.299.870

147.197

124.774

1.426.179

1.427.805

Vlottende activa
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

Totaal

3

€

31-12-2019
€

€

31-12-2018
€

PASSIVA
Reserves en fondsen
Kortlopende schulden

Totaal

4

1.417.379

1.415.505

8.800

12.300

1.426.179

1.427.805

Cornelis Schelten Oolgaardt Stichting te Velp

Staat van baten en lasten over 2019

€
Project Subsidies en Individuele Hulp
Kantoorkosten
Algemene kosten
Beheerloon en overige kosten effecten

2019
€

46.553
2.495
4.580
18.038

Totaal van som der kosten
Totaal van bedrijfsresultaat
Opbrengsten van effecten
Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Financiële baten
Totaal van resultaat na belastingen

€
31.500
447
5.776
20.510

71.666

58.233

-71.666

-58.233

73.233

32.920

307

984
73.540

33.904

1.874

-24.329

Het exploitatiesaldo ad € 1.874 wordt geheel toegevoegd aan de algemene reserve
(2018: onttrokken).
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2018
€

