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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 het vierde kwartaal van 2018 is Mw. S. van Os opnieuw toegetreden als secretaris in het bestuur
en op dat moment is de rol van Mw. S.H.M. de Goeij gewijzigd naar algemeen lid. Dhr. drs. H.E.A.W.
Glaubitz is afgetreden als algemeen lid. Het bestuur van de Stichting bestond op 31-12-2018 uit:
• Mw. drs. A. Schoemaker-Beugeling, voorzitter, interim manager en senior projectleider
• Mw. mr. S. van Os, secretaris, jurist
• Dhr. E. Verseef RC, penningmeester, business controller
• Mw. drs. A.J.J. Konijn, algemeen bestuurslid, geregistreerd psycholoog en systeemtherapeut
• Mw. S.H.M. de Goeij MSc, algemeen lid, verpleegkundige en bestuurskundige
Bestuursleden worden door het bestuur benoemd, telkens voor een periode van 4 jaar.
De directeur is Mw. F. van Trier-Klijnstra, IMH-Specialist DAIMH. De bestuursleden en de directeur
hebben geen relevante nevenfuncties. Het bestuur is acht keer bijeen geweest in 2018 en eenmaal
heeft er een overleg met de Raad van Advies plaatsgevonden.

Raad van Advies en vrijwilligers
In de Raad van Advies hadden op 31 december 2018 zitting:
• Mw. drs. I. Siteur, psychiater, gezinstherapeut
• Mw. L. Cornelissen MSc, docent, onderzoeker, is als nieuw lid toegetreden in 2018
• Mw. drs. A. Kesler, arts Maatschappij & Gezondheid, Infant Mental Health specialist DAIMH
• Mw. dr. J. Meulmeester, vertrouwensarts, is als nieuw lid toegetreden in 2018
De Raad van Advies is in 2018 driemaal in overleg geweest.
Er is in 2018 een vrijwilliger actief geweest voor de communicatie, een fondsenwerver op basis van
no cure no pay en een junior SEO Consultant op basis van een kleine vergoeding. Daarnaast is er een
vrijwilliger die zich bezighoudt met de organisatie van een jaarlijks uitje en een ervaringsdeskundige
ouder met een meeleefgezin als vraagbaak voor ouders die steun van een meeleefgezin overwegen.

Doelstelling
De Stichting heeft als doel het verspreiden van de interventie MeeleefGezin over Nederland, alsmede
het ondersteunen en bewaken van de opstart en uitvoering van lokale projecten. Dit tracht de
Stichting 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 deze interventie.
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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 worden verzameld.

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 de
interventie MeeleefGezin ondersteunen. Aan de algemene bijdragen van derden is in 2018 meer
aandacht besteedt, welke geresulteerd heeft in meer donaties vanuit particulieren en stichtingen.
Er wordt geen winst beoogd. De stichting is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
Erik Verseef
Penningmeester
Mei 2019

Dhr E. Verseef RC, penningmeester
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Activiteitenverslag
In vijf provincies van Nederland, te weten Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Friesland en Brabant
zijn de bestaande projecten gestabiliseerd. Vanuit deze bestaande projecten hebben met een tiental
nieuwe omliggende gemeenten/regio’s oriënterende gesprekken plaatsgevonden. MeeleefGezin is in
één nieuwe gemeente ook daadwerkelijk gestart in 2018. Dankzij de inzet van de uitvoerders met
ondersteuning van de directeur, is het aantal tot stand gekomen matches in 2018 hoger dan in 2017,
namelijk 30 matches waardoor 35 kwetsbare kinderen een kansrijkere toekomst tegemoet gaan. In
totaal waren eind 2018 landelijk 77 matches actief, er zijn in totaal 5 matches gestopt door
natuurlijke oorzaken zoals verhuizing of zwangerschap. Het continuïteitspercentage is daarmee 94%.
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. Dit proces is begeleid
door een organisatieadviseur. Het Oranje Fonds heeft dit mede mogelijk gemaakt.
De uitkomsten hiervan zijn dat er is gekozen voor een model van resultaatgerichte financiering. De
interventie is opgedeeld in 3 modulen die pas na afronding worden gefactureerd naar de gemeente.
De Stichting krijgt een landelijk coördinerende rol. De Stichting vormt het aanspreekpunt,
coördineert alle aanvragen voor (meeleef)gezinnen, bewaakt de kwaliteit en organiseert trainingen.
Er wordt regionaal gewerkt, met coördinatoren die bekend zijn met de sociale kaart in de regio,
waardoor meer accent wordt gelegd op het actief benaderen van de hele doelgroep voorin de keten
(waar preventie past). Ook het trainen van meeleefgezinnen zal regionaal plaatsvinden, waardoor de
wachttijd voor meeleefgezinnen wordt verkort en zij sneller kunnen worden gekoppeld aan een kind.
Uitgangspunt van het werk vormt de vraag van ouders.
De Raad van Advies heeft de ontwikkeling van een veiligheidsprotocol afgerond. Nu is helder
beschreven hoe er wordt omgegaan met zorgen en signalen van betrokkenen.
Met betrekking tot de JGZ is gezocht naar aansluiting op bestaande interventies en richtlijnen vanuit
het NCJ om de GGD-en beter te kunnen betrekken bij MeeleefGezin.
Met diverse landelijke – en regionale zorgorganisaties en cliëntenorganisaties is gesproken om tot
afstemming en samenwerking te komen. Door de draagwijdte van de interventie MeeleefGezin,
betreffen de stakeholders zowel de GGz (Geestelijke Gezondheidszorg), JGZ (Jeugdgezondheidszorg),
als Pleegzorg. Ook met politieke en lobby organisaties hebben gesprekken plaatsgevonden om te
onderzoeken op welke manier er kan worden samengewerkt.
Eind december 2018 waren 241 kandidaat meeleefgezinnen aangemeld, waarvan 105 aanmeldingen
in het jaar 2018, uit gemeenten waar MeeleefGezin nog niet van start is gegaan. Ook ouders die
steun nodig hebben weten ons te vinden. In 2018 is daarom uitgebreid geëxperimenteerd met het
buiten-gemeentelijk matchen van deze vraag en dit aanbod. Dit heeft geleid tot 8 buitengemeentelijke matches in 2018. Daarmee is ervaring opgedaan met regionaal resultaatgerichte
uitvoering van projecten, en wat dat vraagt van de kwaliteitsborging.
Dit jaar heeft de Stichting voor het eerst een ‘Samen op Stap’ uitje georganiseerd voor ouders en
meeleefgezinnen en de kinderen van beide gezinnen. Een dag ‘Onky Donky’ bij dierenpark Rhenen,
uitgevoerd door vrijwilligers. Het was een groot succes en werkt extra verbindend tussen de
gezinnen. Met een vaste donateur gaan we hier een jaarlijks terugkerende activiteit van maken.
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2018
2018

2017

EUR

EUR

Activa
Vorderingen en overlopende activa

1

50.011

26.062

Liquide middelen

2

133.390

90.583

183.400

116.645

Totaal Activa

Passiva

2018

2017

Reserves en fondsen

EUR

EUR

Continuïteitsreserve

3

128.804

Bestemmingsfondsen

57.930

28.000

-

156.804

57.930

26.596

58.715

183.400

116.645

Kortlopende schulden
Overlopende schulden en overlopende passiva

4

Totaal Passiva

Staat van baten en lasten 2018
2018

Baten

Begroting 2018

EUR

2017

EUR

EUR

Baten uit projecten bij gemeenten

5

96.613

85.000

104.766

Baten uit fondsenwerving

6

34.075

-

-

Overige baten

7

13.026

-

1.470

143.713

85.000

106.237

55.239

80.000

83.096

-

-

-

17.600

5.000

10.471

Som der lasten

72.839

85.000

93.567

Resultaat

70.875

Som der baten

Lasten
Besteed aan uitvoering

8

Besteed aan onderzoek
Beheer en administratie

-

12.670

Overschot/tekort is toegevoegd/ onttrokken aan:
Continuïteitsreserve

70.875

12.670

Bestemmingsfondsen

-

-

70.875

12.670
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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

2018

2017

EUR

EUR

50.011

26.062

Nog te factureren bedragen

-

-

Vooruitbetaalde kosten

-

-

50.011

26.062

2018

2017

EUR

EUR

2 Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
ING Bank

133.390

90.583

133.390

90.583

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

2018

2017

Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt:

EUR

EUR

1 januari

57.930

45.260

Overschot/tekort boekjaar

70.875

12.670

128.804

57.930

31 december

De continuïteitsreserve bedraagt 133,3% van de baten uit projecten bij gemeenten.

3.2 Bestemmingsfondsen

2018

2017

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt:

EUR

EUR

1 januari

-

Overschot/tekort boekjaar
31 december

-

28.000

-

28.000

-

Voor projecten bij de gemeenten Utrecht en Den Bosch zijn bestemmingsfondsen gevormd ter dekking van
kosten in 2019.

4 Kortlopende schulden
De opbouw van dit bedrag is als volgt:
4.1 Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva

2018

2017

EUR

EUR

26.596

58.715

26.596

58.715

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

5 Specificatie baten uit projecten bij gemeenten
2018

2017

EUR
Opbrengsten begeleiding projecten
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96.613

104.766

96.613

104.766
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6 Specificatie baten uit fondsenwerving
2018

2017

EUR

EUR

34.075

-

34.075

-

In 2018 is er door de toegenomen focus op het ontvangen van donaties een bedrag (25k) ontvangen uit een
Stichting, tevens heeft het Oranjefonds bijgedragen (9k) in de kosten voor de consultant om de strategische
omslag te realiseren.

7 Specificatie overige baten
2018

2017

EUR

EUR

Vrijval oude verplichtingen

9.345

Donaties particulieren

3.627

1.396

54

74

13.026

1.470

Rente opbrengsten

-

In 2018 zijn een aantal oude verplichtingen vrijgevallen uit de balans, tevens is er door de toegenomen
focus op het ontvangen van donaties een stijging in de donaties van particulieren waar te nemen.

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

Uitbesteed werk
Kantoor- en algemene kosten

Beheer en
administratie

Totaal
2018

Totaal
2017

55.239

13.712

68.951

89.116

-

3.887

3.887

4.451

55.239

17.600

72.839

93.567

De kosten met betrekking tot de doelstelling zijn in 2018 relatief laag als gevolg van efficiëntie door de
directeur van de Stichting. De kosten met betrekking tot uitbesteed werk ten behoeve van beheer en
administratie hebben te maken met de inhuur van een externe consultant om de toekomstige strategie vast
te stellen, IT kosten en marketingkosten. Kantoor en algemene kosten bevat voornamelijk een nieuwe
laptop voor de directeur.

Stichting MeeleefGezin
Jaarverslag 2018 – vastgesteld in bestuur

9

Mei 2019

9 Kengetallen
9.1 Bestedingen aan doelstelling
De bestedingen aan de doelstelling bedroegen in 2018 38.4% (2017 83.9%) van de totale in het jaar
ontvangen baten. Dit heeft deels te maken met relatief lage kosten in de projecten als gevolg van uren van
de directeur (die als donatie gezien mogen worden), tevens zijn de hogere overige baten een verkaring voor
het relatief lage percentage.
9.2 Kosten fondsenwerving
De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen in 2018 en 2017 0,0 % van de in het jaar uitgegeven kosten.

10 Analyse realisatie versus begroting
In 2018 hebben 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. Ook heeft de omslag naar resultaat gericht matchen een positieve bijdrage aan
het resultaat geleverd.
Tevens leveren de gedeclareerde uren in projecten van de directeur een opbrengst voor de Stichting op.

11 Overige toelichting
11.1 Werknemers
De stichting had geen werknemers in dienst.
11.2 Bezoldiging bestuurders
Geen van de bestuurders ontving een bezoldiging of ander voordeel van de stichting.
De bezoldiging van de directeur over 2018 is nihil (2017: nihil).

Overige gegevens
Resultaatbestemming
Het jaarresultaat wordt geheel toegevoegd aan de continuïteitsreserve.
Vaststelling jaarrekening door bestuur

De jaarrekening 2018 is vastgesteld in mei 2019 door Dhr. E. Verseef RC, penningmeester, zijnde het enige
bestuurslid op dat moment. Binnen afzienbare tijd wordt het bestuur aangevuld.
Gezien het feit dat er een nieuw bestuur dient samengesteld te worden is het vaststellen van de begroting
uitgesteld tot het nieuwe bestuur zitting heeft genomen. Dhr. Verseef heeft wel een concept begroting
opgesteld voor 2019.
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