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Balans op 31 december 2021 Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg 

 

 

 

 

Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020

Bankrekening (1) 231.906€       196.331€       Eigen vermogen begin boekjaar -€                  -€                  

WLC nog te ontvangen (2) 23.192€         21.776€         Resultaat boekjaar -€                  -€                  

TOF nog te ontvangen extra extra subsidie 2020 -€                  21.600€         Eigen vermogen einde boekjaar (3) -€                  -€                  

NOS nog te ontvangen subsitie 2020 -€                  63.664€         

Nog te betalen verplichtingen en te besteden gelden inzake TOF  (4) 177.423€       121.018€       

Nog te betalen verplichtingen en te besteden gelden inzake WLC (5) 64.231€         63.308€         

Nog te betalen verplichtingen en te besteden gelden inzake NOS (6) 13.445€         3.366€          

Terugbetaling NOS 2019/2020 115.679€       

Balanstotaal 255.099€     303.371€    Balanstotaal 255.099€    303.371€    
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Toelichting op de balans 

Bankrekening (1) 

Dit betreft de bankrekening bij de Rabobank die op naam staat van Stichting Ondersteunings-

fonds 2012. Het IBAN rekeningnummer is NL69 RABO 0170 2037 43. 

 

WLC nog te ontvangen (2) 

Voor het onderdeel Woonlastencompensatiefonds betalen de woningbouwcorporaties Wonen 

Breburg, Tiwos, en TBV Wonen de helft van de uitbetaalde compensaties. Het bedrag voor 2021 

is in maart 2022 gefactureerd en bedraagt € 8.885.  

 

Eigen vermogen (3) 

Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg heeft geen eigen vermogen.  Alle financiële middelen die 

worden ontvangen zijn ten behoeve van de uitvoering. Financiële overschotten worden daarom 

op de balans meegenomen naar het volgend jaar als ‘nog te besteden’.  

 

Nog te betalen verplichtingen en te besteden gelden inzake TOF (4) 

Dit betreft toegekende, maar nog niet betaalde bedragen van TOF, dit omvat eveneens reserve-

ringen uit voorgaande jaren, reserveringen voor accountantskosten en nog een bedrag wat nog 

te besteden is. Dit laatste bedrag wijzigt gedurende het jaar, als geen beroep meer wordt ge-

daan op de toekenning (de inwoner heeft het niet meer nodig) of omdat het werkelijk benodigde 

bedrag lager is dan het toegekende bedrag. Dit is een bedrag van € 177.423 

 

Gereserveerde bedrag om in 2022    

Te betalen verplichtingen van 2021 

 

€   122.234  
 

Accountantskosten €      1.060  

Nog te besteden gelden 

  

€    54.129  

 

 

€ 177.423  

 

Nog te betalen verplichtingen en te besteden gelden inzake WLC (5) 

Van de toegekende subsidie voor het WLC, gecombineerd met de te ontvangen bedragen van de 

woningbouwcorporaties is nog een bedrag over. Dat gaat mee als nog te besteden naar het vol-

gende kalenderjaar. Dit is een bedrag van € 64.231 

 

 

Gereserveerde bedrag om in 2022 

Te betalen apparaat kosten van 2020 aan CdeT € 14.928 

Te betalen verplichtingen van 2021  €   8.345 

Accountantskosten    €      540 

Nog te besteden gelden   € 40.418  

      € 64.231 
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Nog te betalen verplichtingen en te besteden gelden inzake NOS (6) 

 

De NOS wordt sinds 2021 niet meer uitgevoerd door het ondersteuningsfonds. Er resteert nog 

een terugbetaling van de subsidie uit 2020. Dit is een bedrag van € 13.445.  

 

Nog terugbetalen   €  13.445 

 

 €  13.445
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Exploitatierekening 2021 Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg 

 

 

Baten

Subsidie  (7) 270.629€       265.903€       

Bijdragen WLC woningbouwcorporaties (8) 8.885€          21.776€         

Overige opbrengsten (9) 17.687€         6.390€          

Totaal baten 297.201€    294.069€    

Lasten

Apparaatskosten ContourdeTwern 64.751€         66.388€         

Niet gefinancierde apparaatskosten CdeT -53.113€        -8.652€         

Apparaatskosten De Vonk 10.290€         9.975€          

Apparaatskosten (10) 21.928€         67.711€         

Toekenningen/uitbetalingen TOF (11) 197.104€       178.437€       

Toekenningen/uitbetalingen WLC (12) 22.603€         21.082€         
Toekenningen/uitbetalingen NOS -€                  30.149€         

Accountantskosten (13) 1.964€          1.400€          

Bankkosten (14) 149€             64€               

Overige kosten (15) 2.096€          -€                  

245.845€    298.843€    

Saldo 51.356€      -4.774€       

Naar nog te besteden inzake TOF 54.129€         7.672€          

Naar nog te besteden inzake WLC -14.308€       -14.356€       

Naar nog  te besteden inzake NOS 11.535€         1.910€          

51.356€      -4.774€       

Resultaat -0€               -€                 

2021 2020
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Toelichting op de exploitatie 

 

Baten 

 

 

Subsidie (7) 

Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg heeft van de gemeente Tilburg  in haar brief van 28 juli 

2021 (zaaknummer 1530976) de jaarlijkse subsidie voor het uitvoeren van de Aanpak Armoede 

en Financiële Zelfredzaamheid toegekend gekregen voor een bedrag van € 180.629.  

Volgens de beschikking met zaaknummer 1637962 d.d.11 november 2021 heeft gemeente Til-

burg voor TOF voor 2021  nog een extra aanvullende subsidie van € 90.000 verleend. Deze sub-

sidie is toegekend voor hulp aan inwoners die door onverwachte noodzakelijke kosten in de fi-

nanciële problemen komen en daardoor onder de armoedegrens leven. 

 

Bijdragen WLC woningbouwcorporaties (8) 

Op basis van afspraken die in het Convenant Wonen zijn gemaakt door de betrokken coöpera-

ties (Wonen Breburg, Tiwos , TBV Wonen en ’t Heem), dragen de coöperaties de helft van de 

woonlastencompensatie bij. Iedere coöperatie betaald de helft van de compensatie die aan de 

eigen huurder is uitgekeerd. De uitzondering zijn de huurders die bij particuliere verhuurders 

worden gehuisvest, deze komen volledig ten laste van de Gemeentelijke subsidie. Deze bijdra-

gen van € 8.885 zijn in maart 2022 berekend en gefactureerd over het hele 2021.  

 

 

Overige opbrengsten (9) 

Deze post bestaat uit twee onderdelen: 

€ 6.102,- zijn terug stortingen omdat het gevraagde niet nodig is of omdat het werkelijk beno-

digde bedrag lager is dan het reeds betaalde bedrag (TOF) 

€ 11.585,- zijn donaties 400x400 (NOS) 

 

Lasten 

 

Apparaatskosten (10) 

ContourdeTwern draagt zorg voor administratie, secretariaat en de financiële administratie, zo-

als het verzorgen van betalingen en het maken van financiële overzichten. Ook de begeleiding 

van de controle door de  accountant maakt hier deel van uit. Daarnaast wordt het bestuur on-

dersteunt en worden ook inhoudelijke verslagen en verantwoordingen gemaakt. De vergoeding 

voor de werkzaamheden van CdeT en De Vonk bedraagt € 21.928, de werkelijke kosten bedra-

gen € 75.041. Het verschil van € 53.113  is voor rekening van ContourdeTwern zelf. 

  

Toekenningen/uitbetalingen TOF (11) 

Dit is een bedrag van € 197.104 

 

Toekenningen/uitbetalingen WLC (12) 

Dit is een bedrag van € 22.603. 

 

  



 

Jaarrekening Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg 2021        6 

Accountantskosten (13)  

De gemeente ontvangt jaarlijks de jaarrekening van Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg. Om 

efficiencyredenen en kostenbesparingen is in overleg met de gemeente afgesproken dat de con-

trole over 2021 plaats zal vinden in het voorjaar van 2023, zodat de accountant dan 2021 én 

2022 kan beoordelen.  De kosten voor de controle worden op € 1.964 per jaar geschat en ook 

als zodanig als kortlopende schuld opgenomen. Deze kosten worden uit de subsidiestromen van 

TOF en WLC bekostigd. 

 

Bankkosten (14)  

Dit betreft de kosten van het betalingsverkeer. Deze kosten worden uit alle drie de subsidiestro-

men bekostigd. 

 

Overige kosten (15)                                                                                                       

Dit betreft kosten voor kerstattentie commissie, cadeau afscheid bestuurslid TOF en opmaak 

jaarrapportage TOF. 
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Vaststellen en goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 

 

Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 is door het bestuur vastgesteld op 24-04-2022. 

 

 

Dhr. Leon Oerlemans, voorzitter 

 

 

Mevr. Caroline Timmermans, bestuurslid 

 

 

Mevr. Rabia Alizadah, bestuurslid 

 

 

 

 

 


