Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Meeleefgezin

Nummer Kamer van
Koophandel

5 5 4 2 1 8 6 5

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Rolderdiephof 205

Telefoonnummer

0 6 1 5 4 7 5 6 2 9

E-mailadres

sandra.degoeij@meeleefgezin.nl

Website (*)

www.meeleefgezin.nl

RSIN (**)

8 5 1 7 0 2 2 9 6

Actief in sector (*)

Gezondheid - Patiënten en families
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Welzijn - Verzorging en opvang

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0 4 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

1 5 0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Marcel Krijgsheld

Secretaris

Marjoke Suurmond

Penningmeester

Philip Sabel

Algemeen bestuurslid

Theresa Wehrmann

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

- Het verspreiden over Nederland van de interventie MeeleefGezin;
- Het bevorderen van de naamsbekendheid in Nederland van de interventie
MeeleefGezin;
- Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van interventie MeeleefGezin (incl.
exclusiviteit naam);
- Het ondersteunen van de opstart van en de uitvoering door lokale projecten conform
de interventie MeeleefGezin;
- Het waarborgen van de kwaliteit van de lokale organisaties in opzet en uitvoering;
- Het bevorderen van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de lokale
organisaties;
- Het doen uitvoeren van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek en het verspreiden
van informatie over de uitkomsten.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het doel van ons werk is een langdurige relatie tot stand brengen tussen gezinnen,
waardoor jonge kinderen een kansrijkere toekomst tegemoet gaan. Een vrijwillig
meeleefgezin biedt opvang aan een kind (0 t/m 4 jaar) van ouders met psychische
problemen. Het kind doet positieve ervaringen op in deze vertrouwde en stabiele
tweede omgeving. Deze ervaringen dragen bij aan een gezonde ontwikkeling van deze
kinderen en geven ruimte aan een optimale relatieopbouw tussen ouder(s) en
kinderen. Het ontlast ouders wat bijdraagt aan hun eigen welzijn en de relatie met hun
kinderen.
De Stichting is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de interventie en voor de
opleiding van professionals die MeeleefGezin lokaal uitvoeren. Deze professionals
voeren een uitgebreide screening van de gezinnen uit, matchen fijnmazig en trainen de
meeleefgezinnen. Na het maken van een match wordt deze twee jaar begeleid.
De methodiek van MeeleefGezin is gebaseerd op de Infant Mental Health visie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten worden verkregen per match in de vorm van inkoopcontracten met regio's of
subsidies van gemeenten. Daarnaast vindt er fondsenwerving plaats.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De inkomsten worden besteed aan het betalen van de professionals die MeeleefGezin
lokaal uitvoeren (screening, matching, training meeleefgezinnen en nazorg) en een
klein gedeelte is voor de overheadkosten van de Stichting.

https://meeleefgezin.nl/_file/675/Beleidsplan_2020-2022_-_definit
ief.pdf

Open

De bestuursleden en leden van de Raad van Advies ontvangen geen beloning voor
hun werkzaamheden. Eventuele reiskosten mogen worden gedeclareerd.
Personeel werkt op basis van overeenkomsten van opdracht. Met hen is een vest
uurtarief afgesproken en een maximum aantal in te zetten uren per week.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://meeleefgezin.nl/files/Jaarverslagen/Jaarverslag_ondertek
ende_versie.pdf

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

80.672

€

+
€

0

65.281

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

80.672

+

€

32.950

€

Bestemmingsfondsen

€

22.500

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

25.222

Totaal

€

80.672

67.683

86.632

+
€

€

+

67.683

21.351

€

80.672

+

€

32.950

+
€

86.632

€

18.949

€

86.632

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

1.100

Som van baten van particulieren

€

1.100

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

17.472

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€

8.105

€

8.105

€

23.019

18.572

€

31.124

56.646

€

48.729

+

+
75.218

€
€

+

+

+
79.853
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

52.054

€

11.751

27.411

0

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

63.805

€

Wervingskosten

€

381

€

Kosten beheer en administratie

€

45.763

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

+
27.411

€

113.564

109.949

€

140.975

86.553

€

105.080

+

€
-34.731

€

-61.122

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

+

