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1  Algemeen 
 

1.1  Voorwoord    
 
Algemeen 
Het bestuur is in 2016 drie keer bij elkaar gekomen.  
 
Dit jaar is er aan een diversiteit van projecten (mede-)financiering toegekend. In het boekjaar is een 
aantal projecten van de eerder verstrekte toekenningen afgerond. Van 1 project is de toekenning 
vervallen en van 1 project is de toekenning nog niet opgevraagd.  
Het begrote bedrag aan bijdragen is in 2016 slechts deels besteed.  Er is bewust gekozen voor 
ruimhartige toekenning van bijdragen, omdat er goede projectvoorstellen zijn ontvangen.  
De begroting 2016 is vastgesteld, evenals de jaarrekening 2015. Het bestuur verleende decharge voor 
het in 2015 gevoerde financieel beleid. 
 
Bestuur 
In 2016 hebben geen bestuurswisselingen plaatsgevonden.  
 
Slot 
De exploitatie van het jaar 2016 sluit met een negatief resultaat van € 31.931 en dat is een gunstiger 
resultaat dan begroot. Er was een omvangrijk bedrag aan te verstrekken bijdragen begroot. Een deel 
van dat bedrag is toegekend aan bijdragen.  Het negatieve resultaat wordt uit de algemene reserve 
gefinancierd. 
 
Evenals voorgaande jaren is in deze jaarrekening de begroting voor het thans lopende jaar als bijlage 
opgenomen. Deze begroting voor 2017 is opnieuw niet sluitend, omdat het bestuur ervoor kiest de 
middelen, die beschikbaar zijn vanwege niet gebruiken van eerdere toekenningen en resultaten van de 
afgelopen jaren in 2017 beschikbaar te stellen voor bijdragen aan projecten. Daarvoor is in de begroting 
een bedrag van € 37.000 opgenomen. 
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1.2  Gegevens van de rechtspersoon 
 
Naam rechtspersoon   Montagnestichting 
Statutaire vestigingsplaats  Gouda 
 
Samenstelling bestuur: 
Voorzitter  de heer W.C. Hommels   
Secretaris  de heer P. Wiltenburg 
Penningmeester mevrouw M.H.J. Verhaegh 
Leden   mevrouw J.E. Kruyt  

mw. G. Goudriaan  
Adviseur  de heer J.G.J.M. van den Oever 
Adres secretariaat Postbus 549, 2800 AM Gouda, 

tel.:0182-536456 
e-mail:info@montagnestichting.nl 
website: www.montagnestichting.nl 

 
De jaarrekening wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
 
Oprichting en doel 
 
De Montagnestichting is opgericht bij notariële akte d.d. 30 december 1975. 
 
De stichting heeft ten doel: 
 
1) het tijdelijk activeren en stimuleren van aanvullende, vernieuwende en experimentele 

activiteiten van Stichting Vierstroom Zorggroep, gevestigd te Gouda, of diens 
dochterorganisaties in het bijzonder en andere organisaties in het algemeen op het 
gebied van extramurale zorg, maatschappelijke dienstverlening en welzijn in Midden-
Holland en omstreken; 

 
2) het tijdelijk activeren en stimuleren van aanvullende activiteiten ten behoeve van 

voorlichting en aanvullende zorg aan patiënten met aandoeningen aan de luchtwegen 
(carapatiënten), dan wel het voorkomen van deze aandoeningen en de opleiding van-  
en instructie aan hulpverleners, vrijwilligers en/of verwanten van carapatiënten; 

 
3) al hetgeen rechtstreeks of zijdelings met het bovenstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  
 
Algemeen nut beogende instelling  
 
Met ingang van 7 juli 2008 heeft de belastingdienst de stichting aangemerkt als Algemeen 
Nut Beogende Instelling.  
 
Gouda, 23 maart 2017 
 
Bestuur,  
 
 
W.C. Hommels  P. Wiltenburg   mw. M.H.J.  Verhaegh 
Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 
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2  Jaarrekening 2016 
 

2.1 Balans per 31 december 2016 
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2.2 Resultatenrekening over 2016 
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