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Bestuursverslag
Algemeen
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.

Bestuur en directie
In september 2017 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden met betrekking tot de functie van
secretaris. Het bestuur van de Stichting bestond op 31 december 2017 uit:
• Mw drs. A. Schoemaker-Beugeling, voorzitter, interim manager en senior projectleider
• Mw S.H.M. de Goeij MSc, secretaris, verpleegkundige en bestuurskundige
• Dhr E. Verseef RC, penningmeester, business controller
• Mw drs. A.J.J. Konijn, algemeen bestuurslid, klinisch psycholoog
• Dhr drs. H.E.A.W. Glaubitz, algemeen bestuurslid, orthopedagoog en manager
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 nevenfuncties die conflicteren met het belang van de Stichting. Het bestuur is viermaal bijeen
geweest in 2017 en driemaal heeft er een conference call plaatsgevonden.

Raad van Advies en vrijwilligers
In de Raad van Advies hadden op 31 december 2017 zitting:
• Mw drs. I. Siteur, psychiater, gezinstherapeut
• Mw dr. J. Jolij, onderzoeker, docent Saxion Hogeschool Toegepaste Psychologie
• Mw drs. A. Kesler, arts Maatschappij & Gezondheid, Infant Mental Health specialist DAIMH
• Mw R.A.K. Rutgers, vertrouwensarts, is als nieuw lid toegetreden in 2017
De Raad van Advies is in 2017 vijfmaal in overleg geweest.
Met het vertrek van de vrijwilliger PR en Marketing is deze rol overgenomen door een nieuwe
vrijwilliger, Elena Siebers. Zij heeft in deze rol met name uitvoering gegeven aan Google Adwords,
waardoor de vindbaarheid van de Stichting enorm is toegenomen.

Doelstelling
De Stichting heeft als doel het verspreiden van het Concept MeeleefGezin over Nederland, 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.

Stichting MeeleefGezin
Jaarverslag 2017

3

Juni 2018

Verantwoordingsverklaring
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’
• Het bestuur denkt en helpt actief mee om een professionaliseringslag te maken. Hierbij worden
plannen en tools concreet uitgewerkt om de volgende stap met de Stichting te kunnen zetten
• 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 dagelijks leidinggevende. Hierbij is naast de gang van
zaken en de voortgang van de realisatie van de doelstelling ten opzichte van de begroting, alle
aandacht uitgegaan naar een strategische omslag van burgerinitiatief naar een organisatiemodel dat
de continuïteit waarborgt en meer maatschappelijke impact genereert.
Communicatie over (het werk van) de Stichting vindt plaats via diverse (social) media. Onder meer
via de website, waar ook vragen en klachten worden verzameld, waarover ook rapportage aan het
bestuur plaatsvindt.

Financiën
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. Er wordt geen winst beoogd. De Stichting is door de
belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
A(nnemieke) Schoemaker-Beugeling
Voorzitter
Juni 2018

Mw drs. A. Schoemaker-Beugeling, voorzitter

Mw S.H.M. de Goeij MSc, secretaris

Dhr E. Verseef RC, penningmeester

Mw drs. A.J.J. Konijn

Dhr drs. H.E.A.W. Glaubitz
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Activiteitenverslag
Stichting MeeleefGezin ziet veel groeimogelijkheden gezien het aanbod van meeleefgezinnen dat
zich heeft aangemeld bij de Stichting. Eind 2017 waren dit ongeveer 150 meeleefgezinnen in regio’s
waar MeeleefGezin nog niet van start is gegaan. Daarnaast toonde 10 nieuwe gemeenten/ regio’s in
2017 interesse om te starten met het Concept, hier hebben oriënterende gesprekken
plaatsgevonden. MeeleefGezin is in één nieuwe gemeente van start gegaan in 2017.
Uiteindelijk draait het werk van de Stichting natuurlijk om de maatschappelijke impact, ofwel het
aantal matches dat we kunnen maken. In 2017 hebben we 18 nieuwe matches kunnen
ondersteunen, dit is een groei ten opzichte van 2016 (toen waren het 14 nieuwe matches). In de
regio’s waar MeeleefGezin is gestart, staan daarnaast ook een twintigtal meeleefgezinnen getraind
klaar, wachtend op de goede match. In de vijf provincies, te weten Gelderland, Utrecht, NoordHolland, Friesland en Brabant zijn de bestaande projecten gestabiliseerd. In totaal waren eind 2017
landelijk 46 matches actief, de langslopende matches liepen op dat moment 3 jaar. Daarnaast zijn in
de loop der tijd 3 matches gestopt door natuurlijke oorzaken zoals verhuizing of zwangerschap.
In het kader van professionalisering van de Stichting en om een basis te kunnen leggen voor verdere
groei in de toekomst, is dit jaar de aandacht van het bestuur met name uitgegaan naar de keuze van
de organisatievorm die het beste past bij de doelstelling van MeeleefGezin. Een licentieorganisatie
lijkt het beste te passen bij de gewenste continuïteit en het bereiken van zo groot mogelijke impact.
In 2018 wordt dit verder uitgewerkt.
De Raad van Advies heeft bekeken welke instrumenten geschikt zijn voor wetenschappelijk
onderzoek voor de doelgroep waarmee MeeleefGezin werkt. Er is een onderzoeksaanvraag door
prof. dr. Hedwig van Bakel van Tilburg University bij ZonMw ingediend. Deze aanvraag werd
voldoende beoordeeld, maar behoorde helaas niet tot de 7 aanvragen die gehonoreerd werden.
Daarnaast zijn resultaten van de lokale projecten gemonitord en is er een start gemaakt met een
notitie over vroeg-signalering en met een veiligheidsprotocol. Deze worden in 2018 afgerond.
Met diverse landelijke – en regionale zorgorganisaties en cliëntenorganisaties is gesproken om tot
afstemming en samenwerking te komen. Door de draagwijdte van het Concept MeeleefGezin,
betreffen de stakeholders zowel de GGz (Geestelijke Gezondheidszorg), JGZ (Jeugdgezondheidszorg),
als Pleegzorg. Ook met organisaties als Mind, NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg),
MHFA (Mental Health First Aid) en LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) hebben gesprekken
plaatsgevonden om te onderzoeken op welke manier er kon worden samengewerkt. Concrete
resultaten waren dat bijv. regionale pleegzorgorganisaties ouders die pleegzorg te zwaar vinden,
verwijzen naar MeeleefGezin en dat Margrite Kalverboer (Kinderombudsman) een werkbezoek
aankondigde. Ook zijn drie ambassadeurs met specifieke deskundigheid toegetreden tot de Stichting.
In het kader van het indienen van een aanvraag voor erkenning bij het NJI zijn de benodigde
producten voor beschrijving en onderbouwing van het Concept grotendeels tot stand gekomen, zoals
de factsheet, businesscase (vergelijking met pleegzorg) en een beschrijving van de taken en
verantwoordelijkheden.
De website heeft een nieuw design gekregen en is klantvriendelijker geworden. Eind december is de
website online gegaan. Door studenten Communicatie en Marketing van de Hogeschool van Utrecht
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is een Google Adwords project uitgevoerd voor Stichting MeeleefGezin waarvoor zij als eersten van
die opleiding de maximale Google subsidie hebben binnengehaald en maandelijks voor 10.000,dollar advertenties kunnen klaarzetten. Dat heeft geleid tot betere vindbaarheid van het Concept
MeeleefGezin en als gevolg daarvan tot veel nieuwe aanmeldingen van kandidaat meeleefgezinnen.
Eind december 2017 waren 140 kandidaat meeleefgezinnen bekend uit gemeenten waar
MeeleefGezin nog niet van start is gegaan. Ook ouders die steun nodig hebben weten ons te vinden.
In 2017 is daarom voor het eerst geëxperimenteerd met het buiten-gemeentelijk matchen van deze
vraag en dit aanbod.
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2017
2017

2016

EUR

EUR

Activa
Vorderingen en overlopende activa

1

26,062

32,479

Liquide middelen

2

90,583

35,071

116,645

67,550

Totaal Activa

Passiva

2017

2016

Reserves en fondsen

EUR

EUR

57,930

45,260

Continuïteitsreserve

3

Bestemmingsfondsen

-

-

57,930

45,260

58,715

22,291

116,645

67,550

Kortlopende schulden
Overlopende schulden en overlopende passiva

4

Totaal Passiva

Staat van baten en lasten 2017
2017

Baten
Baten uit projecten bij gemeenten

EUR
5

Baten uit fondsenwerving
Overige baten

Begroting 2017
EUR

104,766
-

6

Som der baten

2016

1,470

EUR

85,000

84,818

-

-

-

2,312

106,237

85,000

87,130

83,096

80,000

53,883

Lasten
Besteed aan uitvoering

7

Besteed aan onderzoek

-

Beheer en administratie

-

-

10,471

5,000

4,132

Som der lasten

93,567

85,000

58,015

Resultaat

12,670

-

29,115

Overschot/tekort is toegevoegd/ onttrokken aan:
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Continuïteitsreserve

12,670

Bestemmingsfondsen

29,115

-

-

12,670

29,115

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

1 Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:
Vorderingen lokale organisaties

2017

2016

EUR

EUR

26,062

32,459

Nog te factureren bedragen

-

-

Vooruitbetaalde kosten

-

21

26,062

32,479

2 Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
ING Bank

2017

2016

EUR

EUR

90,583

35,071

90,583

35,071

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.
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3 Reserves en fondsen
De specificatie is als volgt:
3.1 Continuïteitsreserve

2017

2016

Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt:

EUR

EUR

1 januari

37,637

8,523

Overschot/tekort boekjaar

12,670

29,115

50,307

37,637

31 december

De continuïteitsreserve bedraagt 48.0% van de baten uit projecten bij gemeenten.
3.2 Bestemmingsfondsen

2017

2016

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

2017

Overige schulden en overlopende passiva

2016

EUR

EUR

58,715

22,291

58,715

22,291

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

5 Specificatie baten uit eigen fondsenwerving

Opbrengsten begeleiding projecten

2017

2016

EUR

EUR

104,766

84,818

104,766

84,818

6 Specificatie overige baten
2017

2016

EUR

EUR

Stichting Popos (tbv project monitoring)

-

Rente opbrengsten

74
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Donaties particulieren

1,396

312

1,470

2,312

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

83,096

Kantoor- en algemene kosten

83,096

Beheer
en admin.

Totaal
2017

Totaal
2016

6,020

89,116

53,883

4,451

4,451

4,132

10,471

93,567

58,015

De kosten met betrekking tot uitbesteed werk ten behoeve van beheer en administratie hebben te maken
met een upgrade van de website van de Stichting.

8 Kengetallen
8.1 Bestedingen aan doelstelling
De bestedingen aan de doelstelling bedroegen in 2017 78.2% (2016 61.9%) van de totale in het jaar
ontvangen baten.

8.2 Kosten fondsenwerving
De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen in 2017 0,0 % (2016 0,0 %) van de in het jaar uitgegeven
kosten.

9 Analyse realisatie versus begroting
Net als in 2016 hebben in 2017 meerdere projecten gelopen waarbij de baten uit projecten in lijn met de
begroting lagen. De kosten binnen enkele projecten zijn lager uitgevallen als gevolg van incidentele
efficiency slagen in de uitvoering.
Tevens leveren de gedeclareerde uren van de directeur een opbrengst voor de Stichting op.

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 2017 is nihil (2016: nihil).

Overige gegevens
Resultaatbestemming
Het jaarresultaat wordt geheel toegevoegd aan de continuïteitsreserve.
Vaststelling jaarrekening door bestuur
De jaarrekening 2017 is tijdens de bestuursvergadering van 1 juni 2018 vastgesteld door het bestuur
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van de Stichting.
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