Stichting Zeeland Refinery
Jaarverslag 2015

Stichting Zeeland Refinery steunt maatschappelijke projecten op het gebied van
educatie, milieu, cultuur en sport, natuur en landschap en
instandhouding van de leefbaarheid binnen de omliggende kernen

Jaarverslag 2015
1

Inhoud

2

Voorwoord

3

3

Profiel Stichting Zeeland Refinery

4

4

3.1

Oprichting

4

3.2

Doel

4

3.3

Bestuur

4

3.4

Raad van advies

4

3.5

ANBI beschikking

4

Verslag van het bestuur
4.1

5

6

Financiële steun aan projecten

Jaarrekening 2015

5
5
7

5.1

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

7

5.2

Staat van baten en lasten 2015

7

5.3

Grondslagen waardering

8

5.4

Toelichting op de balans

8

5.5

Toelichting op de staat van baten en lasten

8

5.6

Overige gegevens

9

5.7

Kascommissie

9

Ondertekening van het jaarverslag

2 Stichting Zeeland Refinery

10

Jaarverslag 2015
2

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Zeeland Refinery, hierna te noemen ‘de stichting’. De
stichting is notarieel opgericht per 24 augustus 2011 door Zeeland Refinery NV (toen nog TOTAL
Raffinaderij Nederland NV).
Zeeland Refinery voelt zich bij haar directe leefomgeving maatschappelijk betrokken en wil deze
betrokkenheid ten gunste laten komen van haar directe leefomgeving en haar leefgemeenschap. Met
dit doel is de stichting opgericht. De stichting wil maatschappelijke projecten financieel mogelijk maken
op het gebied van educatie, milieu, cultuur en sport, natuur en landschap en de instandhouding van de
leefbaarheid binnen de omliggende kernen. Daarnaast wil de stichting projecten op het gebied van
wetenschappelijk onderzoek initiëren en of financieel ondersteunen.
Om deskundigheid op het terrein van maatschappelijke ontwikkelingen, vraagstukken en prioriteiten te
verhogen is een Raad van advies aangesteld, bestaande uit de burgemeester en het hoofd financiën van
de Gemeente Borsele.
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Profiel Stichting Zeeland Refinery

3.1 Oprichting
De stichting is notarieel opgericht op 24 augustus 2011. De vestigingsplaats is Nieuwdorp, gemeente
Borsele. De inschrijving in de Kamer van Koophandel vond plaats op 25 augustus 2011 onder nummer
53408977.

3.2 Doel
De stichting heeft als doel (oprichtingsakte, artikel 2):
a. Maatschappelijke projecten in de omgeving van Nieuwdorp op het gebied van educatie, milieu,
cultuur en sport, natuur en landschap en de instandhouding van de leefbaarheid binnen de
omliggende kernen van Nieuwdorp, financieel te ondersteunen;
b. Projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek te initiëren en of financieel te
ondersteunen; en
c. Voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het vermogen van de stichting wordt hoofdzakelijk gevormd door schenkingen van Zeeland Refinery NV.

3.3 Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie leden. Per ultimo 2015 bestaat het bestuur uit de
volgende personen:
 De heer T. Descazeaud, voorzitter;
 Mevrouw M. van de Linde, lid;
 De heer W.P. Lievense, secretaris en penningmeester.

3.4 Raad van advies
De Raad van advies mag het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren en bestaat uit ten minste twee
leden. De raad van advies dient evenwichtig te zijn samengesteld, waarbij tenminste een lid kennis heeft
van en aanzien heeft in de omgeving van Nieuwdorp in de gemeente Borsele en waarbij ten minste een
lid kennis heeft van financiën. Voor een groot gedeelte van 2015 bestond de raad van advies uit de
volgende personen.
 De heer J. Gelok (burgemeester gemeente Borsele), voorzitter;
 De heer R. Wiskerke (hoofd afdeling financiën gemeente Borsele), lid.
De heer Wiskerke is per ultimo 2015 niet meer werkzaam voor de Gemeente Borsele. Zijn positie is
overgenomen door de heer R. van Keulen.

3.5 ANBI beschikking
Op 18 oktober 2011 ontving de stichting het bericht van de Belastingdienst dat de instelling is
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle informatie met betrekking tot de
stichting is te vinden op www.stichtingzeelandrefinery.nl.
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Verslag van het bestuur

4.1 Financiële steun aan projecten
Vanaf de oprichting in 2011 is een aantal projecten financieel ondersteund. In deze paragraaf worden de
gesteunde projecten toegelicht.
Optimalisatie centrale verwarmingsinstallaties dorpshuizen
In 2011 is € 28.900 toegezegd aan een project om centrale verwarmingsinstallaties van negen
dorpshuizen (’s-Gravenpolder, Nieuwdorp, Ellewoutsdijk, Hoedekenskerke, Nisse, Kwadendamme,
Lewedorp, Oudelande en ’s Heer Abtskerke) te optimaliseren. Door deze optimalisatie wordt een
energiebesparing van 24% gerealiseerd. De overrun van € 3.639 is eveneens vergoed door de stichting
(kosten 2012).
Gymzaal brede school ‘De Zandplaat’
Op 7 september 2012 heeft de officiële opening plaatsgevonden van de nieuwe brede school en het
woonzorgcomplex in Ovezande. In dit complex is eveneens een gymzaal opgenomen. Gezien het
karakter van het complex heeft dit een maatschappelijke functie in Ovezande. De stichting heeft in 2011
een toezegging gedaan van € 45.866. Van deze bijdrage is de inrichting van de sportzaal bekostigd.
Duurzaam Diekendamme
In 2012 heeft de gemeente Borsele het startschot gegeven voor het project ‘Duurzaam Diekendamme’.
De inzet is om door middel van een wedstrijd in Borsele één van de meest duurzame dorpen van
Nederland te ontwikkelen. De stichting heeft de hoofdprijs van € 50.000 gedoneerd. De winnaar
(Baarland) van de wedstrijd ontving dit bedrag om hun plan uit te voeren.
Restauratie molen Borsele
De molen van Borsele is grondig gerestaureerd. De stichting heeft hier € 27.500 aan bijgedragen. De
feestelijke opening heeft inmiddels plaatsgevonden.
Bestelauto’s warme maaltijden
Voor de bezorging van warme maaltijden in de omgeving is een bedrag van € 48.000 toegezegd. Dit
bedrag is gebaseerd op twee nieuwe bestelauto’s (€ 24.000 per stuk). Omdat er op dit moment een
stelselwijziging in de bezorging van maaltijden plaatsvindt heeft uitkering van dit bedrag nog niet
plaatsgevonden. Als de nieuwe vormgeving bekend is, zal het toegezegde bedrag worden gebruikt voor
ondersteuning van dit project.
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Nieuw dak ‘De Stenge’
Het multi-functionele gebouw ‘De Stenge’ in Heinkenszand wordt voor vele doeleinden gebruikt:
vergaderingen, theater, congressen, sportbeoefening, bibliotheek, verenigingsgebouw, jeugdsoos, etc.
Dit gebouw moet voorzien worden van een nieuw dak. Door het maatschappelijk belang van dit gebouw
heeft de stichting hier een bijdrage van € 400.000 aan toegezegd.
Vernieuwde opzet Schaapskooi Nisse
Aan de vernieuwde opzet van de Schaapskooi in Nisse is € 15.000 toegezegd. De schaapskooi is nu voor
haar voortbestaan afhankelijk van commerciële activiteiten. De toegezegde gelden worden gebruikt
voor de omschakeling naar deze nieuwe opzet.
Dorpshuis Driewegen
Het dorpshuis in Driewegen wordt gebruikt voor tal van activiteiten: voetbal, tennis, school,
ouderensociëteit en verschillende beweeggroepen. Dit dorpshuis wordt aangepakt om achterstallig
onderhoud te plegen en functionaliteit te vergroten. De stichting heeft hiervoor € 140.000 beschikbaar
gesteld.
Diverse ‘kleine donaties’
De stichting ondersteunt diverse kleinere projecten. In totaal zijn diverse uitkeringen gedaan voor €
6.000.
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Jaarrekening 2015

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december. De statutaire vestigingsplaats
is Nieuwdorp, gemeente Borsele. Alle genoemde bedragen zijn in euro’s (€).

5.1 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

Stichting Zeeland Refinery
Balans per 31/12 (na resultaatbestemming)
2015
2014
PASSIVA

2015

2014

53.853

193.697

272.562
168.881 Langlopende schulden

0

0

Kortlopende schulden

187.746

247.746

241.599

441.443

2015

2014

Eigen vermogen
1.105
240.494

241.599

441.443 TOTAAL PASSIVA

5.2 Staat van baten en lasten 2015

LASTEN

Stichting Zeeland Refinery
Staat van baten en lasten
2015
2014
BATEN

Toegezegde ondersteuning

141.000

0 Bijdragen Zeeland Refinery NV

0

0

1.089

2.554

Saldo
2.554 Negatief saldo

139.911

0

2.554

141.000

2.554

Financiële baten
Rentebate / bankkosten
Saldo
Positief saldo

0

141.000
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5.3 Grondslagen waardering
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Alle baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

5.4 Toelichting op de balans
‘Vorderingen’ bestaat uit:
Vordering op Zeeland Refinery NV
Te vorderen rente bankier
Totaal vorderingen

2015
0
1.105
1.105

2014
270.000
2.562
272.562

De vordering op Zeeland Refinery NV bestaat uit reeds toegezegde nog te ontvangen bijdragen. Alle in
het verleden toegezegde bedragen zijn inmiddels overgemaakt.
‘Liquide middelen’ bestaat uit banktegoeden. Het risico op liquiditeitsproblemen van deze bank wordt
op nihil ingeschat.
‘Eigen vermogen’ bestaat uit het reeds opgebouwde eigen vermogen en het negatief saldo huidig
boekjaar.
‘Kortlopende schulden’ bestaat hoofdzakelijk uit nog te betalen bedragen aan geselecteerde projecten.

5.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
‘Toegezegde ondersteuning’ bestaat uit:
Dorpshuis Driewegen
Diverse ‘kleine donaties’
Totaal toegezegde ondersteuning

2015

2014

140.000
1.000
141.000

0
0
0

‘Bijdragen Zeeland Refinery NV’ betreft de door Zeeland Refinery NV toegezegde bijdragen in betreffend
boekjaar.
‘Rentebate’ betreft de rente over boekjaar, ontvangen op 1 januari van het opvolgende jaar, verminderd
met de bankkosten.
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5.6 Overige gegevens
Het negatief saldo komt ten laste van het vermogen van de stichting. Dit is reeds in de jaarrekening
verwerkt.

5.7 Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit de heer E. Cornelis (General Accountant Zeeland Refinery NV), heeft de
vereiste controles uitgevoerd op 29/01/2016. Hieruit zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Dit is op
29/01/2016 schriftelijk gerapporteerd aan het bestuur van de stichting.
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Ondertekening van het jaarverslag

Nieuwdorp, 5 februari 2016

T. Descazeaud
Voorzitter

M. van de Linde
Lid

W.P. Lievense
Secretaris / penningmeester
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