
   Regionaal Centrum Natuur en Milieu Educatie    

  Zeddamseweg 77  7041 CN ‘s-Heerenberg  telefoon: (0314) 36 49 55  

 

Begrote liquidatiebalans Stichting Centrum Natuur- en Milieu-Educatie per 1 januari 2015. 

Opgemaakt:  1 juli 2014. 
 

● De stand van de reserves bedroeg per 1 januari 2014:    € 33.000 

● De werkbegroting voor 2014, opgesteld eind 2013, liet een tekort zien  

 van € 6.000. (zie bijlage) Kijkend naar de tussenstand per 1 juli 2014 en  

 naar mogelijke bezuinigingen op de kosten de komende maanden komt  

 het saldo uit op:         €          0 

● Niet hierin meegenomen: ontvangsten op naar gemeente Doetinchem  

 verstuurde factuur (€  47.820)             PM 

● Liquidatie per 1 januari 2015: verkoop auto, leskisten, inboedel: maximaal  €   10.000 

                       _ _________+ 
 
● Beschikbaar voor verplichtingen aan het personeel    €    43.000 

● Verplichtingen aan personeel volgens de CAO Welzijn  

 Eenmalige ontslagvergoeding + aanvulling via wachtgeld 

 ( fulltime directeur + 3 deeltijders ):              -/-  €  148.000  

                       _ _________+ 

● Ontbrekende middelen bij liquidatie op 1 januari 2015            -/-  €  105.000 

 

Opmerkingen: 

 ontvangsten op de factuur verstuurd aan gemeente Doetinchem verlagen het tekort; 
 als het niet lukt de medewerkers per 1 januari 2015 te ontslaan, komen er per maand extra 

€ 10.000 salariskosten bij. De ontslagaanvraag bij het UWV is in voorbereiding. 
 de CAO-consequenties bij ontslag zijn nog niet doorgerekend door de salarisadministratie 

(Bruto/Netto en Fiscale verplichtingen), 
 er is van uit gegaan dat alle contracten, waaronder het huurcontract per 1 januari 2015 

kunnen worden beëindigd zonder verdere verplichtingen; 
  in 2015 wordt een accountantsverklaring (ad € 3.800) verwacht aangaande de 

budgetverantwoording 2014 
 
 
 



Aanvullingen per 1 december 2014: 
 
De eindfactuur verstuurd op 27 november 2014 aan de 4 gemeentes is gebaseerd op de volgende 
aanpassingen/ aanvullingen op bovenstaande liquidatiebalans die gemaakt is per 1 juli 2014. 

 De verkoop van de inventaris, etc was begroot op 10.000 euro. Dit bleek iets te optimistisch, 
terwijl kosten gemaakt moesten worden voor afvoer van niet te verkopen inventaris en voor 
in oorspronkelijke staat terugbrengen van het gebouw. Totaal € 3.000 nadeel) 

 De verplichtingen bij ontslag aan het personeel volgens de CAO Welzijn bleken hoger. Nadeel 
€ 5.000. 

 De ontslagvergunning werd een maand later verleend, waardoor een maand salaris voor 
enkele personeelsleden extra betaald moest worden. Verder was de vakantietoeslag over 
een gedeelte van het jaar niet in de begroting opgenomen. Nadeel € 6.000. 

 Te betalen loonbelasting was voor de stichting moeilijk te begroten, met name over 
ontslagvergoedingen. Deze bleken meer dan verwacht. Nadeel € 3.000. 

 Hogere kosten voor afkoop van abonnementen en leasecontracten. Nadeel € 1.000. 

 De gemeentes hadden aangegeven niet nog een keer een factuur van de Stichting te willen 
ontvangen. Daarom heeft het bestuur een post onvoorzien opgenomen met de toezegging 
een eventueel overschot na de definitieve liquidatie aan de gemeentes te restitueren. 
Nadeel € 3.000. 

Het totale nadeel bedraagt daarmee € 21.000,- 
 
De totale ontvlechtingskosten komen daarmee op 105.000 + 21.000 = € 126.000,- 
Dit is per gemeente € 31.500,- 
 
 
 
 
 
 
 


