Financiële Verantwoording 2018

Stichting OOK-OC!
Onderzoek en Ontwikkeling voor het verbeteren van de Kwaliteit van
Ondersteunde Communicatie voor mensen met beperkingen en hun omgeving
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1. Jaarverslag
Verslag Bestuur
Stichting OOK-OC! is opgericht vanuit Stichting Milo voor onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van het
realiseren van de best passende, meest optimale voorziening voor communicatieontwikkeling en –
ondersteuning voor mensen met Communicatief Meervoudige Beperkingen (CMB). Het betreft kinderen,
jongeren en volwassenen die ten gevolge van aangeboren of verworven beperkingen ernstige tot zeer ernstige
beperkingen ondervinden in het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van spraak, gebarentaal en
schrift. Stichting OOK-OC! doet onderzoek naar en ontwikkelt producten, hulpmiddelen, interventies,
toetsinstrumenten en technologie gericht op Ondersteunde Communicatie (OC), speciaal voor deze groep
mensen met CMB gebaseerd op kort- en langlopende onderzoeks- en ontwikkeltrajecten. Het praktijk
gestuurde en -gerichte onderzoek vanuit deze stichting vormt een aanvulling op het meer fundamentele
onderzoek op het terrein van OC dat wordt uitgevoerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij de leerstoel
Ondersteunde Communicatie bij meervoudige handicaps. Stichting OOK-OC! is dan ook vanuit strategisch
perspectief onmisbaar voor de doorontwikkeling van productdienstcombinaties (PDC’s) van Stichting Milo.
In het verslagjaar is praktijkdeel van het project ‘Mijn Film, Mijn verhaal’ (FaOC) succesvol afgerond.
Het verslagjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 30.224. Dit resultaat is toegevoegd aan het eigen
vermogen. Het vrij besteedbare inkomen staat ten dienste van een verdere uitbouw van de
basisinfrastructuur.
Belangrijke bestuurlijke voornemens voor 2019 worden niet verwacht. Het resultaat 2019 zal circa € 15.000
negatief bedragen. Dit bedrag zal onttrokken worden aan de vrije reserves.

Schijndel, 22 november 2019
Het bestuur
Prof. Dr. L.J.M. van Balkom
Dr. S.R.J.M. Deckers
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Resultaatbestemming
Het resultaat ad €30.224 is toegevoegd aan de algemene reserves.
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Activiteiten
De stichting heeft als doel het ontwikkelen van kennis, produkten, methoden en diensten op het gebied van
ondersteunde communicatie en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door
- het realiseren en in stand houden van een koppeling met het onderzoeksprogramma binnen de
leerstoel Ondersteunde Communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen;
- het ontwikkelen van producten, waaronder tests, interventieprogramma’s, markstudies, effectstudies,
gebruikersstudies naar nieuwe technologieën voor ondersteunde communicatie en
haalbaarheidsstudies;
- het aanpassen van buitenlandse produkten voor Nederlandse eindgebruikers (vaak taalgerichte
aanpassingen);
- het ontwikkelen van kennisresources en databanken, software-engineering, leeromgevingen,
serious/applied gaming en nieuwe mogelijke technologische ontwikkelingen die bij ondersteunde
communicatie toegepast kunnen worden
Vestigingsadres
De stichting is feitelijk gevestigd op Deken Baekersstraat 10, 5482 JH Schijndel.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting OOK-OC! zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 'Kleine organisaties zonder winststreven', die uitgegeven zijn door de
Raad. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische
kosten en kostprijzen. Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat
van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Voor zover niet anders vermeld zijn de liquide middelen gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter
vrije beschikking van de vennootschap.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Transactiekosten
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van langlopende schulden worden in de waardering bij de
eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.
Vooruit ontvangen subsidies
Dit betreffen de ontvangen subsidies van organisaties ten behoeve van onderzoeksactiviteiten. De subsidies
zijn onderverdeeld in subsidies met een looptijd langer dan een jaar en subsidies met een looptijd korter dan
een jaar. Op de ontvangen subsidies is het deel ter dekking van de reeds gemaakte kosten van de
onderzoeksprojecten in mindering gebracht.
Overige activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niet anders is weergegeven worden activa en passiva gewaardeerd op
nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Periodiek betaalbare beloningen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst- en verliesrekening.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Nog te ontvangen subsidies en vooruit ontvangen subsidies
Dit betreffen de (nog te) ontvangen subsidies van organisaties ten behoeve van onderzoeksactiviteiten i.c. het
project ‘Mijn film, mijn verhaal’. Op de ontvangen subsidies zijn de met het project verbonden kosten in
mindering gebracht. is.
Deze post is als volgt te specificeren:

Eigen Vermogen
De bestemde reserves bedragen € 30.000 en zijn bestemd ten behoeve van de doorontwikkeling van de Milo
Academy en het KLIN©-programma. Deze bestemde reserves zijn in het verslagjaar 2014 gevormd.
De overige reserves bestaan uit de resultaten van de afgelopen jaren. Het resultaat 2018 is toegevoegd aan de
overige reserves. De overige reserves zijn vrij besteedbaar.
Het verloop van de overige reserves over de jaren 2018 en 2017 is als volgt:
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN 2018
Projectopbrengsten en projectkosten
Dit betreffen de opbrengsten en kosten van het KLIN©-SnS-programma in opdracht van de NSGK.
Een Pilot-Study naar de toepassing van KLIN© binnen de Samen-naar-School klassen voor kinderen met
Communicatief Meervoudige Beperkingen (CMB) binnen het regulier onderwijs. De pilot is in 2017 gestart (1e
fase) en is in 2018 afgerond (2e fase). De opbrengsten en kosten van de 2e fase zijn in de jaarrekening 2018
verantwoord.
Overige opbrengsten
Dit betreft een bijdrage van stichting Milo ter dekking van exploitatiekosten en ten behoeve van het opstarten
van ontwikkelactiviteiten.
Bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten zijn als volgt te specificeren

Financiële baten en lasten
De onder deze posten opgenomen baten betreffen rentebaten.
Overige informatie
De vennootschap heeft gedurende 2018 geen personeel in dienst.
Schijndel, 22 november 2019
Het Bestuur

Raad van Toezicht

Prof. Dr. L.J.M. van Balkom

W.F. Prins

Dr. S.R.J.M. Deckers

M. Soede
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