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Stichting MeeleefGezin

Bestuursverslag

Algemeen

Bestuur en directie

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Mevrouw A. Schoemaker-Beugeling, voorzitter, coach en adviseur/projectleider

Mevrouw S. van Os, secretaris, jurist

de heer E. Verseef RC, penningmeester, business controller

Mevrouw drs A.J.J. Konijn, klinisch psycholoog

de heer H.E.A.W. Glaubitz, orthopedagoog

Bestuursleden worden door het bestuur benoemd, telkens voor een periode van 4 jaar.

De directeur is mevrouw F. van Trier-Klijnstra, IMH-Specialist DAIMH.

De bestuursleden en de directeur hebben geen andere relevante nevenfuncties.

Vergaderingen bestuur en Raad van Advies

Het bestuur is viermaal bijeen geweest. 

De Raad van Advies is driemaal in overleg geweest.

Doelstelling

De stichting is opgericht op 30 mei 2012 en is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van 

Koophandel te Utrecht onder nummer 55421865. De statutaire vestigingsplaats is Utrecht. De stichting 

houdt kantoor te Doorn.

De jaarverslaggeving is opgesteld met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving Fondsenwervende 

Instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De stichting heeft als doel het verspreiden over Nederland van het Concept MeeleefGezin, alsmede het 

ondersteunen en bewaken van de opstart en uitvoering van lokale projecten conform dit Concept. Dit 

tracht zij te bereiken door het entameren, initiëren en ondersteunen van lokale initiatieven, bij voorkeur 

bij bestaande organisaties, alsmede door het bevorderen van het uitwisselen van kennis van en ervaring 

met dit Concept.

Na de aanstelling van een nieuwe penningmeester op 17 december 2014 wordt in de bestuursvergadering 

van maart 2015 afscheid genomen van penningmeester/secretaris Kees Gerritsen. Hij heeft 4 jaar zijn 

bestuurlijke kennis en specifieke ervaring in andere projecten op zeer gewaardeerde wijze ingezet voor de 

stichting. Hij was al voor de oprichting van de stichting betrokken. Kees biedt aan als informeel adviseur 

Overige onderwerpen die ter sprake zijn gekomen betreffen de licentievoorwaarden, de website, 

fondsenwerving, acquisitiemogelijkheden, Gedragscode en VOG, Vrijwilligersverzekering en alle lopende 

zaken. Aandacht is besteed aan de (financiële) continuïteit van Stichting MeeleefGezin en de landelijke 

inbedding van trajecten.

Gesproken is over de voortgang van de implementatie, het verder aanscherpen van de checklist 

licentie,  het komen tot een business-case in het kader van een kosten/baten-analyse, en de 

vraagstelling voor longitudinaal onderzoek.
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Stichting MeeleefGezin

Verantwoordingsverklaring

Gang van zaken

Communicatie vindt plaats via diverse media, onder meer via de website, waar ook vragen en klachten 

worden verzameld, waarover onder meer rapportage aan het bestuur plaatsvindt.

Het beleid is erop gericht het Concept MeeleefGezin te verspreiden over Nederland, te beginnen vanuit de 

provincie Utrecht. De uitkomsten van een mede onder auspiciën van de directeur van de stichting 

uitgevoerd pilotproject zijn hierbij van groot nut.

In 2015 zijn de contacten met een meerder gemeenten en lokale uitvoerende organisaties verder 

uitgebouwd en hebben geleid tot de start van diverse projecten die vanuit de stichting worden begeleid. De 

verwachting is dat dit in 2016 verder kan worden uitgebouwd.

Hierbij ondervindt de stichting steun door de erkenning die het Concept ondervindt binnen de sector en bij 

het Oranje Fonds, gezien de waarde die het in de jeugdzorg kan hebben.

Het bestuur van Stichting MeeleefGezin onderschrijft de principes van de code Goed Bestuur voor Goede 

Doelen:

- Binnen Stichting MeeleefGezin is de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en 

het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van de ‘uitvoering’.

- Stichting MeeleefGezin werkt continu aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en 

doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.

- Stichting MeeleefGezin streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor 

de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.

Aan deze principes is het afgelopen jaar invulling gegeven door regelmatig overleg tussen 

vertegenwoordigers van het bestuur en de dagelijkse leidinggevende, waarbij onder meer de gang van 

zaken en de voortgang van de realisatie van de doelstelling ten opzichte van de begroting worden 

besproken. Door het bestuur wordt aan deze aspecten in en buiten vergaderingen aandacht geschonken en 

wordt besproken hoe de doelstelling van de stichting optimaal kan worden bereikt en op welke wijze 

informatieverschaffing het beste kan worden vormgegeven.
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Stichting MeeleefGezin

Financiën

Er wordt geen winst beoogd.

De stichting is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Begroting 2016

De begroting voor het jaar 2016 vertoont het volgende beeld (in euro’s):

Baten

Baten uit projecten bij gemeenten 85,000      

Baten uit fondsenwerving -           

Overige baten -           

Som der baten 85,000     

Lasten

Besteed aan uitvoering 80,000      

Besteed aan onderzoek

Beheer en administratie 5,000        

Som der lasten 85,000     

Resultaat -           

Toevoeging / onttrekking aan

Continuïteitsreserve -           

Bestemmingsfondsen -           

-           

Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de toekomstparagraaf.

Toekomst

A(nnemieke) Schoemaker-Beugeling

voorzitter

November 2016

In 2016 zullen de contacten met gemeenten en met lokale uitvoerende organisaties verder worden 

uitgebouwd. De verwachting is dat we eenzelfde projectomvang in 2016 als in 2015 zullen zien.

Verder zal de focus op professionalisering van de Stichting worden gelegd om de basis te leggen naar 

verdere groei in de komende jaren.

De stichting beoogt de eigen kosten, waaronder die van het opstarten van lokale projecten en de advisering 

en begeleiding van deze projecten, te dekken uit specifieke kostendekkende bijdragen van subsidiegevers 

en / of uitvoerende organisaties, alsmede door algemene bijdragen van derden die het Concept 

MeeleefGezin ondersteunen.
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Stichting MeeleefGezin

Activiteitenverslag 2015

Voortgang implementatie 

Doorontwikkelen van het Concept

Subsidieaanvragen zijn ingediend door Barneveld, Kerkrade, Sud-West Fryslan en de Fryske Marren, 

Utrecht, Amersfoort en Arnhem. De stichting is in gesprek gegaan over implementatie met Tilburg, Breda, 

Den Bosch, Alkmaar, Rotterdam en Dordrecht.

Het vorig jaar voltooide Handboek Implementatie heeft de verspreiding van het Concept MeeleefGezin 

vergemakkelijkt. Betrokken organisaties hebben zelf de benodigde materialen en formats van de website 

kunnen downloaden met een speciale inlogcode. Op basis van voortgaande ervaringen zijn aanpassingen 

door de stichting doorgevoerd.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Justis) heeft Stichting MeeleefGezin toegelaten tot de Regeling 

Gratis VOG. De stichting kan uitsluitend voor vrijwillige meeleefgezinnen gratis VOG’s klaarzetten. De 

Stichting heeft daarvoor E-herkenning aangevraagd en de vrijwilligers maken gebruik van DigiD.  

De kwaliteitscontrole heeft bestaan uit het volgen van evaluaties van de training, terugkoppeling over het 

verloop van de matchen door ondersteuners, en door laagfrekwent bijwonen van overleg binnen lokale 

organisaties. Uit de uitgevoerde evaluaties en monitoring in Veenendaal bleken alle gekoppelde gezinnen 

nog succesvol samen te werken. De ouders die het aanvankelijk spannend vonden hun kind aan anderen toe 

te vertrouwen zijn allen enthousiast over de samenwerking met de meeleefgezinnen, zij zien dat hun kind 

er goed door functioneert en het geeft hen de extra ruimte om zich staande te houden.

Onderzoek ten aanzien van een kosten/baten-analyse loopt bij Saxion Hogeschool. Afstemming met de 

Academische Werkplaatsen heeft nog geen vervolg gekregen.

In januari 2015 is de landelijk bepaalde Transformatie in de Jeugdzorg een feit geworden. Gemeenten 

stelden zich open voor innovatieve initiatieven en hadden meer zicht op de te besteden financiële 

middelen. Dat heeft er toe geleid dat MeeleefGezin naast een tweede groep in Veenendaal ook van start is 

gegaan in nog zes nieuwe gemeenten, te weten Rivierenland, Amsterdam, Utrechtse Heuvelrug, Doesburg, 

Den Haag en Stad Utrecht. 

Tijdens de lokale uitvoering is de transformatiedruk met de zich steeds wijzigende regelgeving in het kader 

van hulpverlening en bekostiging, nog wel voelbaar. Sociale wijk-, buurt- en dorpsteams zijn zoekende in 

de onderlinge samenwerking en verwijzingskanalen. Het nieuwe Concept vraagt tijd om te landen in de 

diverse startende gemeenten. Dat heeft zijn weerslag gehad op het werven van meeleefgezinnen en 

vraaggezinnen. Er is geïnvesteerd in PR door middel van brochures en flyers, het geven van presentaties, 

deelnemen aan informatiemarkten en het leggen van contacten met onder meer huisartsen, 

Jeugdgezondheidszorg , pop-poli’s, kerken, scholen, wijkteams en GGZ-organisaties. 

Veenendaal en Amsterdam zijn de training/screening elk met 5 meeleefgezinnen gestart en Rivierenland 

met 6 meeleefgezinnen. In Utrechtse Heuvelrug is de groep tot 7 meeleefgezinnen aangevuld met 

meeleefgezinnen uit andere Utrechtse gemeenten.  Omdat trainers een regionaal werkgebied hebben is 

deze combinatie mogelijk gebleken en is met maatwerk aangesloten op de vraag naar meeleefgezinnen in 

de provincie. De kosten van het traject worden gedragen door de gemeente waar het vraaggezin woont. De 

ervaring is hierbij opgedaan dat voor de training/screening een maximum van 12 deelnemers het meest 

geschikt is. Eind van het jaar zijn Den Haag, Doesburg en Stad Utrecht van start gegaan.

Jaarverslag Stichting MeeleefGezin 2015 Page 6 of 13



Stichting MeeleefGezin

Genereren van financiële middelen

Daarnaast zijn persoonlijke donaties ontvangen.

Continuïteit van MeeleefGezin

De uitvoerende werkzaamheden van de directeur voor de stichting zijn een weektaak. 

Nominatie 

STerke vrouwen die hun 
Energie inzetten voor 
Resultaat.

Janivo Stichting heeft aangegeven de projectleiderskosten van Stichting MeeleefGezin te financieren bij 

een herstart van MeeleefGezin in de gemeente Utrecht. Lokalis Buurtteams in Utrecht heeft te kennen 

gegeven de uitvoering van dit specifieke Concept tot hun reguliere expertise te rekenen.

Met de goede voortgang van de implementatie is het overleg met het Oranje Fonds weer voortgezet. Het 

Oranje Fonds heeft zich bereid getoond om bij te dragen aan de kosten van de projectleiding van Stichting 

MeeleefGezin voor in 2016 nieuw te starten projecten.

Vanaf oktober wordt de directeur bijgestaan door een vrijwilliger die ondersteunende taken voor de 

stichting uitvoert t.a.v. landelijke PR-contacten met het oog op het ondersteunen bij het werven van vraag- 

en meeleefgezinnen. 

Tot nu toe onderhoudt de directeur de lijnen met alle lokale initiatieven. In het eerste jaar van opstart van 

een lokaal project is de betrokkenheid groter dan bij een vervolgstart. Die betrokkenheid blijkt belangrijk 

te zijn om de kwaliteit en logistiek in de opstartfase goed in gang te zetten. 

Bij de landelijke verspreiding wordt gekeken naar een zo éénduidig mogelijke implementatie van de diverse 

lokale projecten. Voor landelijke inbedding heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met het 

Landelijk Service Bureau Indigo. Indigo afdeling Preventie bedient een groot deel van Nederland. 

Betrokkenheid van de GGZ is belangrijk gezien de doelgroep.

Het initiatief MeeleefGezin is genomineerd voor de Libelle Sterverkiezing 2015. Jaarlijks worden 10 

vrouwen met hun sociale initiatief voor het voetlicht gebracht, met de leus:

De startende lokale projecten die door de gemeenten zijn ingekocht, zijn bekostigd uit de WMO. In de 

facturering van de projectleiding is een afdrachtpercentage opgenomen voor de werkorganisatie van 

Stichting MeeleefGezin. 
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Stichting MeeleefGezin

Presentaties

Tot slot

Femke van Trier
Directeur Stichting MeeleefGezin

Diverse presentaties zijn gegeven aan relevante organisaties voor de landelijke verspreiding in diverse 

gemeenten. 

Er zijn interviews gegeven voor Radio 1 en de Publieke Streekomroep en artikelen zijn verschenen in het 

Parool en in diverse lokale media.

Over bovenstaande ontwikkelingen van Stichting MeeleefGezin en de inhoudelijke bijdragen ten behoeve 

van het jonge kind van ouders met psychische problemen kunt u meer lezen op de website 

www.meeleefgezin.nl.

In samenwerking met de stichting heeft GGZ InGeest Amsterdam MeeleefGezin naar voren gebracht op het 

Symposium Preventie Jeugd GGZ van De Jutters in Den Haag. Den Haag zoekt de samenwerking met 

Amsterdam om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en MeeleefGezin op de kaart te zetten.

Op uitnodiging van de burgemeester van Utrechtse Heuvelrug is MeeleefGezin voor het voetlicht gebracht 

bij de Burgemeesterskring van de provincie Utrecht, zoals door hem was toegezegd aan Koningin Màxima 

tijdens haar werkbezoek vorig jaar. Het belang van investeren in gezonde ontwikkeling van jonge KOPP-

kinderen werd verhelderd aan de hand van videobeelden. De burgemeesters toonden zich onder de indruk 

en MeeleefGezin werd met waardering ontvangen. Het zal onder de aandacht worden gebracht van de 

wethouders. Het 'Manifest 1001 Kritische Dagen' werd uitgedeeld.

Eind november maakt MeeleefGezin deel uit van het programma op de AIT-studiedag met de titel: “1001 

kansrijke én kritische 'eerste dagen' uit het leven van een kind”.

MeeleefGezin is uitgenodigd een bijdrage te leveren aan het beleidscongres ‘Meeting of Minds’ van de Raad 

voor de Kinderbescherming in het Compagnietheater in Amsterdam. Dit congres was  geheel gewijd aan 

kinderen van ouders met psychiatrische problemen. Bijna 16% van alle kinderen hebben een ouder met een 

psychische aandoening of een verslaving. Kennis, inzichten en geslaagde interventies over ‘wat werkt’ in 

het ondersteunen van kinderen van ouders met psychiatrische beperkingen zijn met elkaar gedeeld. Een 

stevig sociaal netwerk is daarin belangrijk.
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Stichting MeeleefGezin

Balans per 31 december 2015

2015 2014

Activa EUR EUR

Vorderingen en overlopende activa 1 35,297      -        

Liquide middelen 2 31,447      11,232   

Totaal Activa 66,744     11,232 

Passiva 2015 2014

Reserves en fondsen EUR EUR

Continuïteitsreserve 3 16,145      11,203   

Bestemmingsfondsen -           -        

16,145     11,203 

Kortlopende schulden

Overlopende schulden en overlopende passiva 4 50,599      29         

Totaal Passiva 66,744     11,232 

Staat van baten en lasten 2015
2015 Begroting 2015 2014

Baten EUR EUR EUR

Baten uit projecten bij gemeenten 5 84,619      51,000      2,560    

Baten uit fondsenwerving -           50,000      

Overige baten 6 430           -           19,530   

Som der baten 85,049     101,000   22,090 

Lasten

Besteed aan uitvoering 7 77,420      45,150      5,560    

Besteed aan onderzoek -           50,000      -        

Beheer en administratie 2,687        5,850        3,966    

Som der lasten 80,107     101,000   9,526   

Resultaat 2015 4,942       -           12,564 

Overschot/tekort is toegevoegd/ onttrokken aan:

Continuïteitsreserve 4,942        12,564   

Bestemmingsfondsen -           -        

4,942       12,564 
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Stichting MeeleefGezin

Toelichting

Algemeen

Grondslagen

Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven.

1 Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt: 2015 2014

EUR EUR

Vorderingen lokale organisaties 32,590      -        

Nog te factureren bedragen 2,683        -        

Vooruitbetaalde kosten 24            

35,297     -       

2 Liquide middelen
De specificatie is als volgt: 2015 2014

EUR EUR

ING Bank 31,447      11,232   

31,447     11,232 

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

De baten uit eigen fondsenwerving bestaan voor een relatief gering deel uit algemene subsidies en 

bijdragen van derden. Het grootste deel van de inkomsten betreft bijdragen die door derden worden 

verstrekt ten behoeve van het uitvoeren van tevoren gedefinieerde projecten. Het merendeel van de giften 

is dientengevolge projectgebonden. Indien een dergelijke bijdrage op balansdatum niet geheel is besteed, 

wordt het resterende saldo gepresenteerd als bestemmingsfonds.

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving Fondsenwervende 

Instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

In afwijking van de aanbeveling van Richtlijn 650 is in de jaarrekening geen kasstroom-overzicht 

opgenomen, aangezien de toegevoegde waarde hiervan voor deze stichting zeer beperkt is door het 

ontbreken van vaste activa en beleggingen.

Ontvangen subsidies worden verantwoord in het jaar waarin deze worden ontvangen. Indien 

subsidiebijdragen echter contractueel zijn overeengekomen, worden deze verantwoord in het jaar van 

totstandkoming van de overeenkomst. Subsidieverplichtingen worden ten laste gebracht van het boekjaar 

waarin de verplichting is aangegaan. Overige baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze 

betrekking hebben.
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Stichting MeeleefGezin

3 Reserves en fondsen
De specificatie is als volgt:

3.1 Continuïteitsreserve 2015 2014

Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt: EUR EUR

1 januari 11,203      (1,361)   

Overschot/tekort boekjaar 4,942        12,564   

31 december 16,145     11,203 

De continuïteitsreserve bedraagt 19.1% van de baten uit projecten bij gemeenten.

3.2 Bestemmingsfondsen 2015 2014

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt: EUR EUR

1 januari -           -        

Overschot/tekort boekjaar -           -        

31 december -           -       

4 Kortlopende schulden
De opbouw van dit bedrag is als volgt:

4.1 Overige schulden en overlopende passiva 2015 2014

EUR EUR

Overige schulden en overlopende passiva 50,599      29         

50,599     -        29         

5 Specificatie baten uit eigen fondsenwerving
2015 2014

EUR EUR

Opbrengsten begeleiding projecten 84,619      2,560    

84,619     -        2,560   

6 Specificatie overige baten
2015 2014

EUR EUR

Prijzengeld Nationaal Jeugdzorg Instituut 2,000    

Prijzengeld Oranje Fonds wegens toekenning Appeltje van Oranje 17,500   

Particulieren 430           30         

430          19,530 

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan één jaar. Er zijn geen 

zekerheden verstrekt.
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Stichting MeeleefGezin

7 Verdeling kosten naar bestemming en doelstelling
De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Doelstelling

 Beheer en 

admini- 

stratie 

 Totaal 

2015 

 Totaal 

2014 

Uitbesteed werk 77,420      -           77,420  5,560    

Kantoor- en algemene kosten -           2,687        2,687    3,696    

77,420     2,687       80,107  9,256   

8 Kengetallen

8.1 Bestedingen aan doelstelling

8.2 Kosten fondsenwerving

De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen in 2015 en 2014 0,0 % van de in het jaar uit

9 Analyse realisatie versus begroting

10 Overige toelichting

10.1 Werknemers

De stichting had geen werknemers in dienst.

10.2 Bezoldiging bestuurders

Geen van de bestuurders ontving een bezoldiging of ander voordeel van de stichting.

De bezoldiging van de directeur over 2015 is nihil (2014: nihil).

In 2014 is gestart met een enkel project en zijn voorbereidingen getroffen voor meer projecten. In 2015 

zijn meerdere projecten opgestart dit heeft geleid tot meer baten uit projecten dan was begroot. Op het 

gebied van fondsenwerving en besteding aan onderzoek zijn de verwachtingen niet uitgekomen.

De bestedingen aan de doelstelling bedroegen in 2015 91,0% (2014 25.2%) van de totale in het jaar 

ontvangen baten.

Jaarverslag Stichting MeeleefGezin 2015 Page 12 of 13



Stichting MeeleefGezin

Overige gegevens

Resultaatbestemming

Het jaarresultaat wordt geheel onttrokken aan de continuïteitsreserve.

Vaststelling jaarrekening door bestuur

De jaarrekening 2015 is op 1 november 2016 vastgesteld door het bestuur van de stichting.
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