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Stichting MeeleefGezin

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
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
mevrouw M.J.M.J. Mombers, voorzitter,
communicatieadviseur
de heer drs K.H. Gerritsen, secretaris/penningmeester
zelfstandig adviseur, voormalig partner KPMG,
mevrouw drs A.J.J. Konijn,
klinisch psycholoog,
mevrouw drs H.J.M. Zonder,
psychiater
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 nevenfuncties die voor de activiteiten
van de stichting relevant zijn.
Het bestuur heeft in 2013 5 maal vergaderd. Hierbij is onder meer overlegd over de gang van
zaken, de jaarrekening 2012, de begroting 2014, de structuur van de stichting en de daarbij
behorende verantwoordelijkheden, alsmede over taak en samenstelling van de raad van
advies.

Doelstelling
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.
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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’.
 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.
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.

Gang van zaken
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 2012 zijn contacten gelegd met een aantal gemeenten en met lokale uitvoerende
organisaties. Deze contacten zijn in 2013 verder uitgebouwd en hebben geleid tot een
voorzichtige start met het uitvoeren van projecten die vanuit de stichting worden begeleid.
De verwachting is dat dit in 2014 verder kan worden uitgebouwd.
Hierbij ondervindt de stichting steun door de nominaties die voor het Concept worden
toegekend gezien de waarde die het in de jeugdzorg kan hebben.

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).
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Begroting 2014
De begroting voor het jaar 2014 vertoont het volgende beeld (in euro’s):
Baten
Baten uit fondsenwerving

47.000

Overige baten

1.000

Som der baten

48.000

Lasten
Besteed aan doelstelling

45.000

Besteed aan fondsenwerving

3.485
3.000

Beheer en administratie
Som der lasten
Beheer en administratie
Resultaat

48.000
-

Toevoeging / onttrekking aan
Continuïteitsreserve

-

Bestemmingsfondsen

-

Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de toekomstparagraaf.

Toekomst
In 2014 zullen de contacten met een aantal gemeenten en met lokale uitvoerende organisaties
verder worden uitgebouwd.
Naar verwachting zal in een beperkt aantal gemeenten worden gestart met groepen
meeleefgezinnen, zodra de financiering van opstartkosten en van uitvoering, ook in latere
jaren, is verzekerd.

M(argot) Mombers
voorzitter
Maart 2014
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Activiteitenverslag 2013
Landelijke verspreiding van Concept MeeleefGezin
In 2013 heeft overleg plaatsgevonden met landelijke organisaties, zoals met Actiz, de
landelijke organisatie voor zorgondernemers, en met het Landelijk Service Centrum Indigo.
Op het landelijk overleg KOPP/KVO (kinderen van ouders met psychiatrische problematiek
en kinderen van verslaafde ouders) van het Trimbos Instituut is het Concept toegelicht.
Ook vanuit de verslavingszorg wordt contact gezocht met de stichting.
Moviera, de Stichting voor hulp na Huiselijk Geweld Utrecht, zoekt structurele
samenwerking met Stichting MeeleefGezin.
Maatschappij Zandbergen, gefuseerd met Trajectum in ‘Youké’, ziet samenwerking mogelijk
in het kader van het voorkomen van uithuisplaatsing van kinderen.
De website van de stichting wordt met nieuwsberichten up-to-date gehouden om landelijk
informatie te geven over de activiteiten van Stichting MeeleefGezin en het verspreiden van
het Concept. Het Concept roept positieve reacties op van inhoudelijk deskundigen uit het
domein van de hulp- en zorgverlening. Deze worden weergegeven op de pagina
‘Aanbevelingen’.
Om bekendheid te geven aan het Concept MeeleefGezin is ook dankbaar gebruik gemaakt
van LinkedIn. De belangstelling die wordt getoond komt uit diverse richtingen. Het zijn
personen en instellingen die de doelgroep betreffen, ervaringsdeskundigen,
cliëntenorganisaties, instellingen voor volwassenen psychiatrie, verslavingszorg, Indigo,
kinder- en jeugdpsychiatrie, Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Het
zijn ook beleidsmakers die partners kunnen zijn bij de implementatie van MeeleefGezin:
Centra voor Jeugd en Gezin, wethouders, coördinatoren en projectleiders van de Transitie in
de Jeugdzorg en instellingen voor thuisbegeleiding.
Dit heeft geleid tot overleg over mogelijke toepassing van het Concept in verschillende
gemeenten: Ede, Eindhoven, Amsterdam, Amersfoort, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij
Duurstede en Deventer. De naderende Transitie en Transformatie in de Jeugdzorg met
allerlei ontwikkelingen in nieuwe samenwerkingsverbanden spelen in dat overleg een
belangrijke rol in het kader van verduurzaming van de uitvoering van het Concept.
Stichting MeeleefGezin participeert in een netwerk van alternatieve gezinsvormen,
‘Gezinspiratieplein’. Contacten ontstaan met andere vrijwilligersprojecten, zoals ‘Samen
oplopen’ en is aangesloten bij het ‘Steunpunt Vrijwilligerswerk’.
Het Platform Kennisnet Jeugd van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) beschrijft de
stichting als praktijkvoorbeeld in het ‘Eigen Kracht Dossier’ op haar website.
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Opstarten en uitvoering lokale projecten
In 2013 is de implementatie gestart van het Concept MeeleefGezin in Veenendaal, Rhenen,
Renswoude met financiering vanuit de Provincie Utrecht.
De lokale organisaties VitrasCMD (hoofdaannemer) en Indigo Gelderland (onderaannemer)
werken daarin samen met ondersteuning van Stichting MeeleefGezin (MLG).
Bij het werven van meeleefgezinnen blijkt de maatschappelijke betrokkenheid groot te zijn.
De meeleefgezinnen nemen enthousiast deel aan de training. In de training zijn
ervaringsdeskundigen betrokken. Een - inmiddels volwassen - kind van ouders met
psychiatrische problemen vertelt hoezeer zij een vast vertrouwd persoon buiten het gezin
heeft gemist. Zij werkt mee aan een korte voorlichtingsfilm speciaal vervaardigd voor het
‘Appeltje van Oranje 2014’. Ook een meeleefouder deelt haar ervaringen over de
samenwerking met haar vraaggezin.
De kennismaking met vraaggezinnen loopt. De match tussen vraaggezin en meeleefgezin is
eind december van start gegaan. In de lokale kranten en het magazine van VitrasCMD is
aandacht besteed aan de start van het Concept.
Tweedaagse cursus
Ook vrijwillige inzet vraagt om voldoende toegerust te zijn voor de zorg die gevraagd wordt.
In een tweedaagse RINO-cursus ‘Aansturing Meeleefgezinnen’ door deskundige Infant
Mental Health docenten onder auspiciën van Stichting MeeleefGezin zijn beide organisaties
toegerust met specifieke (GGz) kennis en vaardigheden voor het trainen, screenen en
ondersteunen van meeleefgezinnen.
Doorontwikkelen en verduurzamen van het Concept MeeleefGezin
Gewerkt wordt aan een handboek waarin de interventie SMART staat beschreven. Een
gefaseerd plan van aanpak met handelingsinstructies en achtergrondinformatie om de
interventie gemakkelijk overdraagbaar te maken naar nieuwe Lokale Organisaties met
duidelijke evaluatiemomenten.
Regelmatig vindt evaluatie plaats in overleg met de aansturende organisaties in Veenendaal,
vanuit de training, en in samenspraak met de Raad van Advies. Nieuwe inzichten, gedachten
en meningen worden daarin betrokken.
Bij nieuw op te starten lokale organisaties in Utrecht Stad, Utrecht Regio West en
Nieuwegein wordt uit het eigen budget mankracht ter beschikking gesteld en daarmee wordt
gezorgd voor de verduurzaming van de uitvoering van het Concept.
Uitwisselen van kennis van en ervaring met het Concept MeeleefGezin
Stichting MeeleefGezin levert regelmatig een bijdrage aan landelijke congressen en
symposia. In deze presentaties geeft Stichting MeeleefGezin aan hoe haar Concept past
binnen de maatschappelijke ontwikkelingen ‘van professionaliseren naar normaliseren’, en
het maatschappelijke en politieke streven naar een participatiemaatschappij. Belangrijke
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symposia waaraan medewerking werd verleend zijn onder meer:
- Het afscheidssymposium van Femke van Trier bij Altrecht ter gelegenheid van haar
pensionering: ‘Ouder-kindbehandeling zo vroeg mogelijk', februari 2013
- Symposium VitrasCMD, september 2013
- ‘Professionele kracht, Vrijwillige kracht, Eigen kracht, samen voor jeugd!’. Dit
ZonMw congres is georganiseerd door de samenwerkende brancheorganisaties
MOVISIE, het NJi en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk
(NOV), september 2013.
- Congres ‘Begeleiding van multiprobleemgezinnen’ in het kader van het realiseren
van een integrale aanpak in de Transformatie van de Jeugdzorg, oktober 2013.
- Congres ‘De veilige Kribbe IV’ van het Landelijk Centrum Psychiatrie en
Zwangerschap over ernstige ouderproblematiek bezien vanuit de rechten van het
kind, December 2013.
Onderzoek
Studenten van de Saxion Hogeschool studeerden af op onderzoek naar geschikte
onderzoeksinstrumenten. Enkele vragenlijsten en de FEAS (Functional Emotional
Assessment Scale) bleken daartoe geschikte instrumenten. Het tijdens de pilot in gang
gezette onderzoek, is in 2013 gecontinueerd. Hierbij werden gegevens verzameld over de
ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen in deze doelgroep die worden opgevangen
in meeleefgezinnen, en over het verloop en de tevredenheid van vraaggezinnen en
meeleefgezinnen. Het Trimbos Instituut zal met gebruikmaking van het beschikbare
materiaal wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, zodra daarvoor voldoende materiaal is
opgebouwd.
Verkrijgen van financiële middelen
Naast personele bijdragen heeft Saxion Hogeschool ook een financiële bijdrage geleverd aan
de stichting.
Op diverse fondsen is een beroep gedaan.
DAIMH (Dutch Association Infant Mental Health) heeft financiering ter beschikking gesteld
uit het Stanley I.Greenspan Fonds om een start te maken met het vervaardigen van een
handboek voor landelijke verspreiding en uitvoering van het project.
Het Oranje Fonds kent jaarlijks de eervolle prijs de ‘Appeltjes van Oranje’ toe aan drie
organisaties die maatschappelijk welzijn stimuleren. Daaraan is een geldprijs verbonden.
In april 2014 wordt bekend gemaakt of de inzending van MeeleefGezin voor het ‘Appeltje
van Oranje 2014’ ook daadwerkelijk in de prijzen zal vallen.
De stichting is in gesprek gegaan met het Oranje Fonds om implementatie van het Concept
mogelijk te maken in Nieuwegein, Utrecht Stad en Utrecht Regio West.
Als landelijke leidraad voor financiering is een op projectactiviteiten gebaseerde
basisbegroting opgesteld voor optimale besteding van middelen om effectief en doelmatig te
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werken aan het realiseren van implementatie van het project. Bundeling van lokale
initiatieven binnen een regio bij de opstart is kostenbesparend.
Toezicht op de activiteiten in relatie tot de doelstelling van de stichting
Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering aan de hand van periodiek verstrekte informatie
en door overleg hierover tijdens vergaderingen. Het bestuur is in 2013 viermaal voltallig
bijeen geweest en tweemaal heeft het dagelijks bestuur een extra vergadering belegd. Ter
vergadering zijn de licentie en daarbij behorende voorwaarden voor de gebruikers
vastgesteld, als ook het Reglement voor de Raad van Advies. De leden van de Raad van
Advies zijn conform het reglement door het bestuur benoemd.
Een vrijwilliger biedt ondersteuning bij de administratieve organisatie van de stichting.
De Raad van Advies is viermaal bijeen geweest. Daarin werd over inhoudelijke vragen
overlegd. Onderwerp is nu de vaststelling van inhoudelijke criteria met betrekking tot de
licentie en het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering door lokale organisaties.
Besproken wordt onder meer hoe met de gebruikers van het Concept via de website kan
worden gecommuniceerd over vragen, wensen, verwachtingen en ervaringen.
Femke van Trier,
Directeur Stichting MeeleefGezin
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Balans per 31 december 2013
2012
EUR

2013
EUR

Activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

11
22

Passiva
Reserves en fondsen

4.285
3.708

3.265

7.993

3.265

-1.361
-

-349
-

-1.361

-349

9.354
-

3.143
471

9.354

3.614

7.993

3.265

33

Continuïteitsreserve
Bestemmingsfondsen

Kortlopende schulden

54

Rekening-courant directeur
Overige schulden en overlopende passiva

5
5
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Staat van baten en lasten 2013
2013
EUR

Begroting 2013
EUR
EUR

EUR

2012
EUR

EUR

Baten
- Baten uit eigen
fondsenwerving
- Overige baten

5
6

Som der baten
Lasten:
Besteed aan de
doelstelling
Besteed aan
fondsenwerving

7

0
8.851

60.000
1.000

3.500

8.851

61.000

3.500

8.933

57.000

-

7

- Kosten eigen
fondsenwerving

-

0

-

8.933

-

-

1.099

4.000

3.849

Som der lasten

10.032

61.000

3.849

Resultaat

-1.181

0

-349

-1.181
0

-

-349
-

-1.181

-

-349

Beheer en
administratie
- Kosten beheer en
administratie

7

Overschot/tekort is
toegevoegd/
onttrokken aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfondsen
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Toelichting
Algemeen
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 kasstroomoverzicht 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.
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1

Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:
2012
EUR

2013
EUR
Vorderingen lokale organisaties

2

4.285

3.265

4.285

3.265

Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
2012
EUR

2013
EUR
ING Bank

3.708

3.265

3.708

3.265

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

3

Reserves en fondsen

3.1

Continuïteitsreserve
Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt:
2012
EUR

2013
EUR
1 januari
Tekort boekjaar

-349
-1.012

349

31 december

-1.361

-349
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3.2

Bestemmingsfondsen
Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt:
2012
EUR

2013
EUR
1 januari
Toevoeging in het boekjaar
Besteed in het boekjaar

-

--

31 december

-

-

Hieronder worden opgenomen de nog niet bestede gelden die van derden zijn of op basis van
een overeenkomst zullen worden ontvangen voor specifieke projecten. In het boekjaar zijn
nog geen bestemde baten ontvangen.

4

Kortlopende schulden

4.1

Rekening-courant directeur
Een aantal kosten is door de directeur voorgeschoten. Het voorschot is terstond opeisbaar.

4.2

Overige schulden en overlopende passiva
De opbouw van dit bedrag is als volgt:
2012
EUR

2013
EUR
Overige schulden en overlopende passiva

471

-

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

5

Specificatie baten uit eigen fondsenwerving
2013
EUR
Er zijn in 2013 en 2012 geen baten uit fondsenwerving ontvangen
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2012
EUR
-

-

-
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6

Specificatie overige baten
2013
EUR
Prijzengeld DAIMH
Onderzoeksbijdrage Saxion Hogescholen
Kostenvergoeding projecten
Prijzengeld NJI wegens nominatie Nationale Jeugdzorgprijs 2012

2012
EUR
500
150
8.201
3.500
8.851

7

3.500

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

Eigen
fondsen
werving

EUR

EUR

Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Kantoor- en algemene kosten

8

Kengetallen

8.1

Bestedingen aan doelstelling

Beheer
en
administratie
EUR

Totaal
2013

Begroting Totaal
2013
2012

EUR

EUR

EUR

336
8.597
-

-

261
838

597
8.597
838

57.000
4.000

3.849

8.933

-

1.099

10.032

61.000

3.849

De bestedingen aan de doelstelling bedroegen in 2013 100,9 % (2012 0,0 %) van de totale in
het jaar ontvangen baten.

8.2

Kosten fondsenwerving
De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen in 2013 en 2012 0,0 % van de in het jaar uit
eigen fondsenwerving ontvangen baten.
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9

Analyse realisatie versus begroting
In 2012 zijn de activiteiten moeizaam opgestart, vooral door de moeilijke financiële situatie
bij potentiële uitvoerders van MeeleefGezin-projecten en van hun financiers, de gemeenten.
In 2013 is gestart met een enkel project en zijn voorbereidingen getroffen voor meer
projecten.

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 2013 is nihil (2012: nihil).
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Overige gegevens
Resultaatbestemming
Het jaarresultaat wordt geheel onttrokken aan de continuïteitsreserve.

Vaststelling jaarrekening door bestuur
De jaarrekening 2013 is op 26 maart 2014 vastgesteld door het bestuur van de stichting.
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