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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 
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2 Voorwoord 

 

Voor u ligt het eerste jaarverslag 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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3 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 einde boekjaar bestaat het bestuur uit 

de volgende personen: 

• Mevrouw N. de Muynck, voorzitter; 

• Mevrouw M. van de Linde, lid; 

• De heer W.P. Lievense, secretaris en penningmeester. 

 

Bij de oprichting van de stichting was de heer C. Gueguen voorzitter. Per 1 november 2011 heeft 

mevrouw N. de Muynck het voorzitterschap van hem overgenomen. 

 

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. Gedurende 2011 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. 

 

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). 
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4 Verslag van het bestuur 

 

4.1 Opstart stichting 

De stichting is opgericht op 24 augustus 2011. Op zaterdag 1 oktober 2011 hield Zeeland Refinery NV 

een open dag. Deze gelegenheid is onder andere gebruikt om de oprichting van de stichting bekend te 

maken. Tevens zijn de eerste twee projecten bekendgemaakt welke financieel gesteund gaan worden 

door de stichting. 

 

4.2 Bestuursvergadering 

Op 25 augustus 2011 vond de eerste bestuursvergadering plaats. In deze bestuursvergadering is het 

financieel plan toegelicht en zijn de eerste twee te steunen projecten goedgekeurd. 

 

4.3 Financiële steun aan projecten 

In 2011 is financiële steun toegezegd aan 2 projecten: 

• Inrichting gymzaal brede school ‘De Zandplaat’ (€ 45.866): deze brede school is in aanbouw 

(verwachte oplevering april 2012). Deze school zal worden gebruikt door een brede doelgroep 

binnen de gemeente: scholen, kinderopvang en lokale clubs. De stichting draagt bij aan de 

inrichting van de gymzaal van deze school. 

• Optimalisatie centrale verwarmingsinstallaties dorpshuizen (€ 28.900): uit onderzoek blijkt dat 

de efficiency van centrale verwarmingssystemen in dorpshuizen kan worden verbeterd. Dit 

resulteert in gemiddeld 24% lager energieverbruik in de dorpshuizen. De stichting neemt de 

benodigde investering voor haar rekening. 
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5 Jaarrekening 2011 

 

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 2011 (na resultaatbestemming) 

 

 
 

De stichting is opgericht per 24 augustus 2011. Hierdoor zijn er geen vergelijkende cijfers in de balans 

opgenomen. 

 

 

5.2 Staat van baten en lasten 2011 

 

 
 

De stichting is opgericht per 24 augustus 2011. Hierdoor zijn er geen vergelijkende cijfers in de staat van 

baten en lasten opgenomen. 

 

 

ACTIVA PASSIVA

Vlottende activa Eigen vermogen 727.281

Vorderingen 750.047

Liquide middelen 52.000 Langlopende schulden 0

Kortlopende schulden 74.766

TOTAAL ACTIVA 802.047 TOTAAL PASSIVA 802.047

Stichting Zeeland Refinery

Balans per 31/12/2011 (na resultaatbestemming)

LASTEN BATEN

Toegezegde ondersteuning 74.766 Bijdragen Zeeland Refinery NV 802.000

Saldo Financiële baten

Batig saldo 727.281 Rentebate 47

802.047 802.047

Stichting Zeeland Refinery

Staat van baten en lasten 2011
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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’ bestaan uit: 

Vordering op Zeeland Refinery NV 750.000 

Te vorderen rente bankier 

 

47 

 

De vordering op Zeeland Refinery NV bestaat uit toegezegde bijdragen. De bedragen zullen worden 

overgemaakt in 2012 tot en met 2015. Het risico op niet kunnen nakomen van verplichtingen van 

Zeeland Refinery NV wordt op nihil ingeschat. 

  

‘Liquide middelen’ bestaat volledig uit een tegoed op een bedrijfsspaarrekening. 

 

‘Eigen vermogen’ bestaat volledig uit het batig saldo 2011. 

 

‘Kortlopende schulden’ bestaat uit te betalen bedragen aan geselecteerde projecten. 

 

 

5.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

‘Toegezegde ondersteuning’ bestaat uit: 

Gymzaal brede school ‘De Zandplaat’ 45.866 

Optimalisatie centrale verwarmingsinstallaties dorpshuizen 28.900 

 

‘Batig saldo’ betreft de saldopost over 2011. 

 

‘Bijdragen Zeeland Refinery NV’ betreft de toegezegde bijdragen. 

 

‘Rentebate’ betreft de rente over 2011, ontvangen op 1 januari 2012. 
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5.6 Overige gegevens 

 

Het batig saldo is toegevoegd aan 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 24 januari 2012. Hieruit zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Dit is 

op 24 januari 2012 schriftelijk gerapporteerd aan het bestuur van de stichting. 


