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STICHTING ODAS

DELFT

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

A c t i v a P a s s i v a 

31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014

€ € € € € € € €

VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN

Financiële vaste activa 3.329.690 3.545.653 Besteedbaar vermogen 3.847.680 4.088.872

Vastgelegd vermogen -                   -                   

3.847.680 4.088.872

KORTLOPENDE SCHULDEN 

VLOTTENDE ACTIVA EN OVERLOPENDE PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa 13.867 21.415 Crediteuren 24.006 -                   

Liquide middelen 573.346 552.725 Overige schulden en overlopende passiva 45.217 30.921

587.213 574.140 69.223 30.921

Totaal activa 3.916.903 4.119.793 Totaal passiva 3.916.903 4.119.793
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STICHTING ODAS

DELFT

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2015 2014

€ €

Baten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 54.251 70.383

Opbrengsten en waardeveranderingen van effecten 420.813 196.445

TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING 475.064 266.828

Bestedingen

Bestedingen aan doelstellingen 623.347 366.003

Managementkosten 58.038 54.442

Kantoorkosten 2.472 7.064

Algemene kosten 31.923 43.869

Rentelasten en soortgelijke kosten 476 1.118

TOTAAL BESTEED 716.256 472.496

RESULTAAT (241.192) (205.668)

 - 2 -



STICHTING ODAS

DELFT

3 TOELICHTING ALGEMEEN

Vestigingsadres

De stichting is statutair gevestigd te Delft. De feitelijke vestiging is aan de Populierenhof 12 te Nuenen.

Algemeen en doelstelling

De stichting - statutair opgericht 14 september 1989 - heeft als doel activiteiten zonder winstoogmerk van

welke aard dan ook te ondersteunen:

- die erop gericht zijn om de oorzaken van een visuele handicap bij kinderen en jonge mensen te

trachten te ontdekken, te onderzoeken en te voorkomen dan wel te genezen;

- die erop gericht zijn om de oorzaken van het ontstaan van kanker in het algemeen en met name op

jeugdige leeftijd te trachten te ontdekken, te onderzoeken en te voorkomen dan wel te genezen.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 23 februari 2009.

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een zogenaamde ANBI-instelling. Dit betekent dat

de stichting over ontvangen schenkingen (op basis van artikel 32 lid 1 sub 3 SW 1956 juncto artikel 6.33 lid

1 onderdeel b Wet IB 2001) en over ontvangen nalatenschappen (op basis van artikel 33 lid 1 sub 4 SW

1956 juncto artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001) geen schenk- danwel erfbelasting is verschuldigd.

Vermogen

Het vermogen van de stichting is ontstaan uit een legaat. De vermogensontwikkeling wordt gevormd door

opbrengsten uit beleggingen verminderd met onttrekkingen ten behoeve van de in de statuten genoemde

aanwendingen plus de uitgaven ter dekking van kosten.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en maximaal acht bestuurders. De bestuurders zijn

momenteel:

- Drs. Ing. E.H. de Groot (voorzitter)

- Ir. W. Vlasblom (secretaris/penningmeester)

- Prof. Dr. M.P. Mourits, M.D., Ph.D.
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