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Grijpkerk,  18 februari 2019 
 

 

Aanbieding 

Hierbij treft u het jaarverslag aan van de Dorpscoöperatie “Grijpskerk Verbonden”  U.A.   Dit verslag is 
opgemaakt door het bestuur en in haar vergadering van 26 februari 2019 vastgesteld. 
 
De coöperatie valt voor de inrichting van de jaarrekening onder Organisaties zonder winstoogmerk.  Dit 
betekent dat, naast de wettelijke vereisten conform BW 2 titel 9, moet worden voldaan aan Richtlijn 640 voor 
de Jaarverslaggeving.  
 
Dit verslag heeft de volgende inhoudsopgave: 
 

• Algemeen 

• Vaststelling jaarverslag  

• Akkoordverklaring boekenonderzoek 

• Verslag van het bestuur 

• Balans per 31 december 2018 met toelichting 

• Staat van baten en lasten 2017/2018 met toelichting 
 
In het vertrouwen dat dit verslag een goed en betrouwbaar beeld geeft van de uitgevoerde activiteiten in het 
verslagjaar, alsmede van de financiën bieden wij dit verslag aan. 
 
Het bestuur 
 

 

1. Algemeen 
 

Oprichting en doel 
De  Dorpscoöperatie “Grijpskerk Verbonden“  U.A. , gevestigd te Grijpskerk in de gemeente Zuidhorn (met 
ingang van 1 januari 2019 de gemeente Westerkwartier) is bij notariële akte opgericht op 21 september 2017.   
De dorpscoöperatie kent uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.), dat wil zeggen dat elke aansprakelijkheid van 
leden en oud-leden voor een tekort is uitgesloten, evenals voor schulden van de coöperatie. 
 
De dorpscoöperatie heeft als doel het in standhouden en bevorderen van de leefbaarheid van Grijpskerk en 
omliggende dorpen voor alle leeftijdsgroepen. Voorts het aanbieden van faciliteiten en diensten aan leden, het 
op een creatieve wijze anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving, waarbij de focus in eerste instantie ligt 
op (informele) zorg, hulp en steun aan elkaar en het organiseren van activiteiten en ontmoeting. 
De dorpscoöperatie  beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. 
De coöperatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69657114 
 
De dorpscoöperatie “Grijpskerk Verbonden” is de rechtsopvolger van de Stichting tot oprichting van 
dorpscoöperatie De Nieuwe Wierde, welke inmiddels is ontbonden. 
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Leden  
De dorpscoöperatie heeft leden, die jaarlijks een door de leden vastgestelde contributie betalen. Ultimo 2018 
waren 500 personen lid van de coöperatie op 309 adressen. (waarvan 191 een gezinscontributie betaalde en 
118 een individuele contributie).  De contributie is voor 2018 vastgesteld op € 20,-- voor een gezinslidmaatschap 
en € 14,--  voor een individueel lidmaatschap.  
 
Bestuur. 
Het bestuur van de stichting was ultimo 2018 als volgt samengesteld: 
   Aanvang  Functie   Aftredend 
Joke Kraakman  2017   voorzitter  2019 
Roelof Bosma  2017   secretaris  2019 
Bé Pelster  2017   penningmeester  2020 
Marianne Wimmers 2018   lid   2021 
 
In het boekjaar werd afscheid genomen van twee van de vijf oprichters van de dorpscoöperatie te weten, Riekus 
Hielema en Kees van der Veen.  Als bestuurslid werd door de leden aan het bestuur toegevoegd, Marianne 
Wimmers. Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar, maximaal voor één periode 
herbenoembaar. Het bestuur heeft in 2017 een rooster van aftreden opgesteld.  
 
Boekjaar 
Conform de statuten is het boekjaar van de dorpscoöperatie gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar is 
een gebroken boekjaar en loopt van 21 september 2017 tot en met 31 december 2018. 
 
Fiscaliteiten 
Schenkingsbelasting bij overdracht vermogen 
De Belastingdienst Leeuwarden heeft met haar brief van 12 oktober 2017 kenbaar gemaakt dat bij liquidatie van 
en overdracht van het vermogen van de Stichting tot oprichting van dorpscoöperatie De Nieuwe Wierde aan 
Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden U.A. geen schenkingsbelasting is verschuldigd op grond van artikel 63 
Algemene wet inzake rijksbelastingen. 
 
Belastingplicht Dorpscoöperatie 
De dorpscoöperatie staat bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 8579.59.955.  Op grond van de 
beschikbare gegevens heeft de Belastingdienst bij brief van 28 september 2017 geoordeeld dat er geen sprake is 
van ondernemerschap voor de omzetbelasting, inhoudingsplicht voor de loonheffingen of belastingplicht voor 
de vennootschapsbelasting. Er bestaat derhalve geen aangifteplicht. 
 

2.   Vaststelling financieel jaarverslag  
Dit verslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 februari  2019. 
 

3.   Akkoordverklaring boekenonderzoek 
De aard en omvang van de werkzaamheden brengen met zich mee dat geen zekerheid kan worden verkregen 
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening, op grond waarvan een accountantsverklaring kan worden 
verleend. Wel wordt jaarlijks een boekenonderzoek uitgevoerd door een extern bureau. 
Het bestuur heeft A. de Boer Accountants Adviseurs te Grijpskerk opdracht gegeven een onderzoek in te stellen 
naar de juistheid van de gevoerde boekhouding van de dorpscoöperatie.  
De akkoordverklaring wordt separaat bij het financieel jaarverslag verstrekt ten behoeve van het bestuur en de 
algemene ledenvergadering. 
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4.   Verslag van het bestuur 

 
4.1  Activiteiten in 2017-2018 

Voor het bestuur zit het eerste volle jaar er op! Het doel was bij de start bekend: Het organiseren van de 
informele (vrijwillige) zorg en diensten niet alleen in De Nieuwe Wierde, maar in geheel Grijpskerk en de 
buitendorpen. Dit hebben we gerealiseerd door midden in De Nieuwe Wierde een dorpsloket te openen, waar 
alle dorpsbewoners met hun vragen terecht kunnen In 2018 zijn er ruim 260 vragen om vervoer, activiteiten, 
hulpmiddelen, ondersteuning, etc. bij het loket verwerkt. Hierbij hebben we samengewerkt met de gemeente 
Zuidhorn, de SWGZ en de NNCZ. Ook is het dorpsloket het afgelopen jaar uitgebreid met een digitale 
ondersteuningstak. 
 
Naast het leveren van informele zorg is er ook op andere manieren gewerkt om de kwaliteit van het leven in ons 
dorp beter te maken. Om goed contact met onze leden te houden heeft de werkgroep EMDL (Eten Met De 
Leden) vier keer een maaltijd georganiseerd. Dit waren niet alleen gezellige bijeenkomsten, maar als bestuur 
hebben we de maaltijden ook gebruikt om goed zicht te krijgen op de wensen en ideeën van de leden. Het 
onderwerp “wonen” en met name het gebrek aan passende woningen kwam in de gesprekken vaak aan de 
orde. Ook de wens om meer activiteiten op de zondagmiddag en het verbeteren van de communicatie werd 
vaak genoemd. 
 
Samen met Dorpsbelangen hebben we het thema “wonen” opgepakt. Er is een website ontwikkeld, flyers 
verspreid en de gemeente Zuidhorn is uitgenodigd om het dorp te informeren over de ontwikkelingen rondom 
de woningbouw. Dit is uitgemond in twee zeer goed bezochte avonden waarop informatie werd gegeven over 
mogelijke nieuwbouw in Grijpskerk. 
 
In de zomer is een groep enthousiaste vrijwilligers gestart met de Zondagmiddaginloop in De Nieuwe Wierde. 
Dit is een activiteit die we samen met de NNCZ hebben opgepakt. Een groeiend aantal mensen weet de 
zondagmiddaginloop te vinden voor een praatje met een kopje koffie, thee of een drankje. 
 
In oktober zijn we samen met Dorpsbelangen gestart met de ontwikkeling van een dorpsvisie voor het dorp 
Grijpskerk. Hierbij werden we ondersteund door de Vereniging Groninger Dorpen. Middels een grote 
bijeenkomst en diverse koffietafelgesprekken hebben we allerlei ideeën van dorpsbewoners verzameld om te 
komen tot een dorpsmanifest. Begin maart wordt het manifest aan het dorp gepresenteerd. 
 
 
4.2  Verwachtingen 
We willen de doelstelling van de dorpscoöperatie om de leefbaarheid in Grijpskerk en de buitendorpen te 
behouden en te versterken nog meer handen en voeten gaan geven. Enerzijds door reeds ontwikkelde zaken, 
zoals het Dorpsloket en de Zondagmiddaginloop, verder uit te bouwen.  Anderzijds door met een aantal nieuwe 
initiatieven de verbinding tussen mensen en organisaties een impuls geven. 
Hierbij gaan de gedachten uit naar: 
-   uitgifte van een dorpskrantje; 
-   organiseren van incidentele activiteiten; 
-   optimalisatie van het vrijwilligersbestand in combinatie met andere organisaties; 
-   verdere samenwerking of samensmelting zoeken met Vereniging Dorpsbelangen; 
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5.   Balans per 31 december 2018 met toelichting 
 

 
 
 
Toelichting bij de balans 
 
Inventarissen 
Dit betreft de aanschaf van een tweetal laptops. Deze worden in 5 jaar afgeschreven. 
 
Vooruitbetaalde kosten 
Dit betreft vooruitbetaalde administratiekosten (abonnement e-mailmarketing 2019) 
 
Rabobank 
Conform het saldo van de rekeningafschrift Rabobank op 31 december 2018 
 
Eigen vermogen 
Het positief resultaat van het boekjaar ad. € 15.671,-- is toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
Te betalen kosten 
Dit betreft ultimo het boekjaar verschuldigde drukwerk- en controlekosten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Activa Passiva

€ €

Inventarissen 986 Eigen vermogen

   algemene reserve 15.671

15.671

Vooruitbetaalde kosten 218 te betalen kosten 536

Rabobank 15.003

16.207 16.207
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6.   Staat van baten en lasten met toelichting 

 

 

Toelichting bij resultatenrekening 

Contributie leden 
Dit betreft de contributie 2018. Van de leden heeft  91 % een machtiging voor automatische incasso afgegeven. 
 
Subsidie Provincie Groningen 
in het kader van het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid, onderdeel bewonersinitiatieven heeft de 
dorpscoöperatie een eenmalige subsidie van de Provincie Groningen ontvangen van € 10.000,--  Een deel van de 
hiervoor bestede kosten is verantwoord bij de Stichting tot oprichting dorpscoöperatie De Nieuwe Wierde. 
 
Giften en donaties 
Dit betreft een drietal ontvangen giften, te weten: 
-  Stichting Steun Groene Kruiswerk, Grijpskerk    €  5.000,-- *) 
-  Stichting SNS- Fonds, Grijpskerk     -   5.000,-- *) 
-  Gemeente Zuidhorn Leefbaarheidsprijs 2017     -      250,-- 
-  Diaconie PKN, Grijpskerk, opbrengst tentdienst t.b.v. dorpsloket -      613,-- 
-  Stichting De Nieuwe Wierde, restant saldo na opheffing stichting -      684,-- 
 
*)  deze bedragen zijn overgeheveld vanuit de Stichting tot oprichting De Nieuwe Wierde. 

Staat van baten en lasten 2017/2018

€

Baten

Contributie leden 5.294

Subsidie Provincie Groningen 10.000

Giften en donaties 11.547

26.841

Lasten

Activiteiten voor leden 1.575

Activiteiten met derden 327

Afschrijving bedrijfsmiddelen 300

Kosten dorpsloket 2.002

Bestuurskosten 190

Administratiekosten 1.487

Drukwerk 1.721

Kosten oprichting 1.338

Externe ondersteuning 2.076

Bankkosten 154

11.170

Resultaat 2017/2018 15.671
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Activiteiten voor leden 
Dit betreft voor leden georganiseerde activiteiten onder aftrek van een eigen bijdrage. 
 
Activiteiten met derden 
Dit betreft het aandeel in de kosten van een samen met Vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk georganiseerde 
activiteit: de “Wonen in Grijpskerk”- bijeenkomst op 17 mei in Kerkplein6. 
 
Afschrijving bedrijfsmiddelen 
Dit betreft de jaarlijkse afschrijving op de twee laptops. 
 
Kosten dorpsloket 
Dit betreffen de aanloopkosten voor de inrichting van het dorpsloket en de jaarlijkse reguliere kosten. 
 
Administratiekosten 
Hierin zijn opgenomen de jaarlijkse kosten voor het boekenonderzoek 
 
Drukwerk 
Een aanzienlijk deel van deze kosten betreft een speciaal uitgebracht editie van de Noord-Westhoek over de 
Dorpscoöperatie, Stichting MFC en de zorgaanbieder NNCZ. 
 
Kosten oprichting 
De belangrijkste kosten betreffen de notariële kosten, de inschrijving Kamer van Koophandel en de kosten 
oprichtingsvergadering.  
 
Externe ondersteuning 
Voor de verdere uitwerking van het ‘samenwerkingsconvenant’ met de NNCZ en de Stichting MFC hebben 
partijen zich extern laten ondersteunen. 
 
Resultaat 2017/2018 
Het batig saldo ad.€ 15.671,-- is toegevoegd aan de algemene reserve.  
 
Voor het boekjaar was een tekort begroot van € 3.400,--   Dit betekent een positief verschil ten opzicht van de 
realisatie van € 19.100,-- Dit is deels ontstaan door lagere kosten dan begroot : € 1.800,--.  Het overgrote deel 
vloeit voort uit hogere baten: 
-   meer leden dan verwacht gaf een meeropbrengst van  €       800,-- 
-   niet begrote giften en donaties    -     1.500,-- 
-   overheveling giften Stichting De Nieuwe Wierde  -   10.000,--  
-   hogere fondswerving dan verwacht    -     5.000,-- 
        €  17.300,-- 
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