Stichting Onis Welzijn
Laan ten Roode 71 a
5711 GB Someren.
Telefoon: (0493) 441234
Email: info@oniswelzijn.nl
RSIN nummer: 815189096

Doelstelling van de stichting
De Stichting stelt zich ten doel het in de meest brede zin bevorderen van het welzijn van
de inwoners van de gemeenten Asten en Someren, alsmede het bevorderen van de
leefbaarheid binnen dit gebied.
Hoofdlijnen van het beleidsplan
Onis werkt aan het welzijn van inwoners van Asten in de brede zin van het woord. We
werken steeds aan drie doelen waarmee mensen hun welzijn vergroten:
 Zelfredzaamheid, eigen regie over het leven kunnen nemen of behouden en
zelfstandig kunnen blijven wonen;
 Participatie: mensen ontmoeten, meedoen aan de maatschappij;
 Talenten ontwikkelen: eigen talenten ontdekken, ontplooien en inzetten.
De uitvoering van het werk om deze doelen te bereiken vindt plaats op de volgende
terreinen:
 Werk en inkomen: hulp bij het invullen van formulieren en schulddienstverlening
 Vluchtelingenwerk: hulp bij vestiging en maatschappelijke begeleiding
 Mantelzorg: ondersteuning van mantelzorgers
 Vrijwilligerswerk: ondersteunen van kandidaat-vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties;
 Jongerenwerk
 Zelfstandig wonen en meedoen: ondersteuning van kwetsbare senioren en
volwassenen;
 Maatjesprojecten voor diverse doelgroepen
 Buurtsportwerk
 Dorpsondersteuning

Geldmiddelen
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
 subsidies
 donaties
 legaten
 vergoedingen voor de door de Stichting verrichte diensten
 andere baten.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
De stichting kent een Directeur/Bestuurder en een Raad van Toezicht.
De Bestuurder is belast met het besturen van de Stichting. Zij is bevoegd te besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

De Bestuurder benoemt, schorst en ontslaat de personeelsleden van de Stichting en stelt
hun salaris en verdere arbeidsvoorwaarden vast, alles binnen het kader van de
personeelsformatie en de uitgangspunten van de van toepassing zijnde collectieve
arbeidsovereenkomst (Cao).
De Stichting heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit drie personen. Aan de
goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende besluiten van het Bestuur
onderworpen:
a. het vaststellen van de missie, visie, meerjaren-strategie van de Stichting;
b. het vaststellen van het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
c. het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening;
d. het vaststellen van het beleid over de relatie van de Stichting met
belanghebbenden, onder wie vrijwilligers;
e. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden of het beëindigen van de
arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting,
tegelijk of binnen een kort tijdsbestek;
f. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Stichting met een
andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor de Stichting;
alsmede het nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verkleinen van
een deelneming in een vennootschap;
g. het oprichten van een rechtspersoon;
h. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van financiële transacties
die door een door de Raad van Toezicht bepaald belang of –bedrag te boven
gaan;
i. het fuseren met een andere rechtspersoon;
j. de aangifte van faillissement en de, aanvraag van surséance van betaling;
k. ontbinding van de Stichting;
l. het huren, verhuren, verwerven, vervreemden of bezwaren van register.

Samenstelling bestuur en raad van toezicht
De samenstelling van het algemeen bestuur per 31-12-2019 is als volgt:
tot enig bestuurder van de Stichting is benoemd: mevrouw I.van Goch.
De Raad van Toezicht van de stichting is samengesteld als volgt:
Dhr. J.A.W. van den Hoogen, voorzitter;
Dhr. H. C. F. van Keulen, penningmeester,
Dhr. J. L. F. van de Moosdijk, lid RvT.

Beloning
Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een beloning worden toegekend. Dit is niet
het geval bij Onis Welzijn. Gemaakte onkosten kunnen aan de leden van de Raad van
Toezicht op vertoon van de bewijsstukken worden vergoed. De Raad van Toezicht stelt
de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast, daarbij de CAO
Sociaal Werk volgend. De bestuurder ontvangt een salaris conform de CAO Sociaal
Werk. Het salaris blijft daarmee onder de norm zoals vastgelegd in de WNT.
De salarissen en overige arbeidsvoorwaarden van het personeel zijn overeenkomstig de
CAO Sociaal Werk.

Someren, april 2020.
Bijlage : balans en exploitatieoverzicht 2019

Balans Stichting Onis Welzijn 2019
A C TIV A
Materiële vaste activa
Inrichting/onderhoud Kerkstraat Asten
ICT automatisering

Totaal

31-12-2019

31-12-2018

€

€
1.256

3.661

12.092

13.348

Totaal

Banken
Spaargelden

Totaal

€

Algemene reserve

304.190

285.035

-5.516

19.155

298.674

304.190
21.646

VOORZIENINGEN
16.251

18.474

18.291

17.575

34.542

36.049

Liquide middelen
Kasgelden

31-12-2018

€

3.661

Overige vorderingen en
overlopende posten

PA SSIV A

Resultaat

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren

31-12-2019

Eigen vermogen

Voorziening tijdelijke huisvesting

12.328

Voorziening definitieve huisvesting

60.235

60.235

Vervangingsfonds voorziening alarmapp.

19.662

19.662

92.225

101.543

Totaal
KORT LOPENDE SCHULDEN

880

179

25.746

86.866

528.649

487.949

555.275

574.994

603.165

614.704

122.685

129.611

Crediteuren

Overlopende posten

26.430

19.029

Belastingdienst en soc iale premie

63.151

60.331

Totaal

212.266

208.971

603.165

614.704

Stichting Onis Welzijn
Exploitatie 2019

Begroting 2019
€
1
2
3

Baten
Bijdragen subsidies gemeente Asten
Bijdragen subsidies gemeente Someren
Overige bijdrage extern Onis

4
5
6
7

Kosten
Personeel incl overheadspersoneel
Huisvestiging
Organisatie
Projectkosten

8
9

Rentebaten
Rente uit spaarrekeningen
Vrijval voorzieningen Springplank

Exploitatieresultaat 2019
Mutaties algemene reserve
Mutatie 2019

31-12-2019
€

31-12-2018
€

580.983
621.071
10.250
1.212.304

612.629
680.588
15.260
1.308.478

585.169
606.798
34.182
1.226.149

1.067.216
61.695
59.100
21.613
1.209.624

1.178.515
53.912
59.573
22.649
1.314.648

1.072.451
64.288
66.689
9.037
1.212.465

655
-

655

691
4.780
5.471

2.680

-5.516

19.155

-5.516

19.155

