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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,
de heer W. van Dijk, penningmeester, benoemd 17 december 2014,
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 relevante nevenfuncties./
Het bestuur heeft in 2014 5 maal vergaderd. Hierbij is onder meer overlegd over de gang van
zaken, de jaarrekening 2013, de begroting 2015 en samenstelling van het bestuur.

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.

3

Stichting MeeleefGezin

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 2014 zijn de contacten met een aantal gemeenten en met lokale uitvoerende organisaties.
verder uitgebouwd en hebben geleid tot voortgang bij het initiëren van projecten die vanuit
de stichting worden begeleid. De verwachting is dat dit in 2015 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.

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 2015
De begroting voor het jaar 2015 vertoont het volgende beeld (in euro’s):
Baten
Baten uit aanbestedingen gemeenten

51.000

Baten uit fondsenwerving

50.000

Overige baten

-

Som der baten

101.000

Lasten
Besteed aan uitvoering

45.150

Besteed aan onderzoek

50.000
3.485
5.850

Beheer en administratie
Som der lasten
Beheer en administratie
Resultaat

101.000
-

Toevoeging / onttrekking aan
Continuïteitsreserve

-

Bestemmingsfondsen

-

Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de toekomstparagraaf.

Toekomst
In 2015 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 2015
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Activiteitenverslag 2014
Koninklijke onderscheiding en nominatie Jeugdzorg
In mei heeft de stichting het ‘Appeltje van Oranje’ van het Oranje Fonds uitgereikt gekregen
door H.K.H.Koningin Máxima. Het is een prestigieuze prijs voor dit sociale project. Als
vervolg hierop vond in oktober een werkbezoek van de koningin aan Doorn plaats en zij
adviseert om aan business-evaluatie te doen om gemeenten te overtuigen van het belang van
deze vorm van vroeghulp. Ouders en meeleefgezinnen uit Veenendaal en betrokken
uitvoerders en deskundigen hebben aan dit werkbezoek hun bijdrage geleverd. De
burgemeester van Doorn brengt vervolgens het project provinciaal onder de aandacht van
collega burgemeesters. Hij vraagt daarbij om een behoeftepeiling naar de steun voor een
meeleefgezin. De prijs en het werkbezoek hebben uitgebreid aandacht gekregen in de
vakbladen ‘Vroeg’ en het ‘Maandblad Geestelijke Volksgezondheid’ en in de lokale en
landelijke pers.
Daarnaast werd Stichting MeeleefGezin in juni tijdens het Congres van de VNG (Vereniging
van Nederlandse Gemeenten) en het NJi (Nederlands Jeugd instituut)voor de tweede
achtereenvolgende keer genomineerd voor de Nationale Jeugdzorg Prijzen 2014.
Presentaties
Op het Congres van VNG en NJI in de Reehorst in Ede met de titel 'Transformeren doe je
samen' heeft de stichting laten zien dat MeeleefGezin een serieuze speler is in de
transformatie door met de opvang van het jonge kind ook ruimte te bieden aan ouders en
hulpverlenende organisaties om tot resultaat te komen. Hulpverlening kan daarmee vaker
beperkt blijven tot kortdurende trajecten.
In december heeft Stichting MeeleefGezin een interactieve workshop gegeven op het grote
ZonMw Congres ‘Kennis in de buurt’. In de inleiding is getoond hoe dit Concept van
informele zorg verbindingen legt tussen mensen in de samenleving die van elkaar verschillen
èn tussen organisaties die van elkaar verschillen en met elkaar aan het transformeren zijn.
Generalisten en specialisten die met elkaar gaan samenwerken. Implementatie van
MeeleefGezin kent met betrekking tot het thema ‘Kennis in de buurt’ 3 dimensies: het
meeleefgezin als ‘kennis in de buurt’, het betrekken van de noodzakelijke ‘kennis van GGZ’
voor de kwaliteit van implementatie en de ‘ervaringskennis’ die inmiddels is opgedaan in de
locale uitvoering. Aan de hand van stellingen is in verschillende doelgroepen gediscusieerd
over de vraag: “Hoe denkt u dat implementatie van dit Concept binnen de transformatie van
uw gemeente past”. Aanbevelingen werden dankbaar in ontvangst genomen.
Daarnaast heeft Stichting MeeleefGezin presentaties gegeven in Amsterdam, Rotterdam,
Sneek en Ede in het kader van acquisitie.
Voortgang implementatie in Veenendaal, Rhenen, Renswoude
Dit jaar zijn de eerste matchen tot stand gekomen. Na het afronden van de training eind 2013
kijken de meeleefouders ernaar uit om steun te kunnen bieden aan een gezin met de opvang
van een kindje. Van de 6 meeleefgezinnen die de training hebben gevolgd zijn nu 4
goedlopende matchen tot stand gekomen. Enkele koppelingen zijn snel tot stand gekomen,
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andere vragen meer tijd. Soms doordat omstandigheden van meeleefouders zich hebben
gewijzigd, soms ook door onverwachte en niet te voorziene persoonlijke omstandigheden bij
de meeleefgezinnen. Het blijft maatwerk en daarom is het ook goed dat de match zorgvuldig
tot stand kan komen en daar de ruimte voor wordt geboden. De inzet is een duurzaam
contact. Eén meeleefgezin heeft zich teruggetrokken. Er staan twee vraaggezinnen op de
wachtlijst.
Na de wenfase is bij de eerste gezinnen tevredenheidsonderzoek gestart. De ouders voelen
zich gesteund in het delen van de opvoeding en het krijgen van ruimte voor zichzelf en
ervaren meer stabiliteit. Zij zijn tevreden over de eigen inbreng bij de match, en hebben
vertrouwen in de meeleefgezinnen. De wenfase duurde kort en zij zijn zeer tevreden over het
verloop. Ook de meeleefgezinnen zijn positief over het verloop en de geboden
ondersteuning, het geeft hen dynamiek, is leerzaam, zij vinden het gezellig en zien ook dat
het kind vrolijk is, het naar z’n zin heeft, leert delen en veel van hen meekrijgt. Waar
verschillen zijn in waarden en normen vormt dit geen probleem in de samenwerking. Ook
hun eigen kinderen reageren positief en vragen naar de komst van het opvangkind. Er heeft
een terugkombijeenkomst plaatsgevonden waarin meeleefgezinnen hun ervaringen met
elkaar hebben gedeeld.
De professionele uitvoerders zijn tevreden over het verloop van de implementatie en hebben
tegelijkertijd weer nieuwe ervaring opgedaan. De stap voor het vraaggezin van het eerste
contact en inschattingsgesprek met de medewerker met (behandel)expertise naar de
kennismaking met het meeleefgezin en de ondersteuner is te groot gebleken. Dit vraagt om
een warme overdracht. Ook bleek het belangrijk om de duurzaamheid van de opvang en de
beschikbaarheid die dat vraagt van het meeleefgezin duidelijk onder de aandacht te brengen.
In de trainingsgroep kan worden benadrukt dat ouders in deze doelgroep met de opvang ook
ruimte krijgen voor (vrijwilligers)werk. Dat draagt bij aan regelmaat, balans en ervaren van
eigen kracht en regie. Het vergroot hun deelname aan de samenleving. Naar aanleiding van
de publiciteit in diverse artikelen in kranten en tijdschriften hebben inmiddels 17
meeleefgezinnen zich spontaan aangemeld om deel te nemen.
Een volgende trainingsgroep van meeleefgezinnen moest worden uitgesteld vanwege de
Transitie en de Transformatie Jeugdzorg die gevolgen had voor de Vitras ondersteuners in de
overgang naar het formeren van wijkteams onder het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). De
wethouder heeft aangegeven dat in januari 2015 een nieuwe groep van meeleefgezinnen kan
worden opgestart en de financiën daarvoor zijn gereserveerd. De aanvraag is inmiddels
ingediend bij de kwartiermaker van het CJG.
Voortgang Implementatie MeeleefGezin en Transitie/Transformatie in de Jeugdzorg
Op de voortgang van de landelijke implementatie van MeeleefGezin zijn de Transitie en de
Transformatie Jeugdzorg sterk van invloed geweest. De Transitie zorgde ervoor dat,
vanwege de stelselwijziging in financiering, waarbij ook nog een bezuiniging in het
vooruitzicht werd gesteld. Budgetten voor innovatie werden doorgeschoven naar 2015. De
Transformatie van zorginstellingen naar lokale wijk- en buurtteams had tot gevolg dat voor
de voor MeeleefGezin potentiële uitvoerende organisaties alle aandacht uitging naar de
vorming van generalistische zorg, het opstarten van nieuwe teams, de competentie van de
medewerkers en starten van generalistische scholing.
Er is veel geïnvesteerd in acquisitie en in het warm houden van lopende contacten met
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gemeenten en zorginstanties waar de contactpersonen zich vaak wijzigen met het
overstappen naar andere organisaties. In verschillende gemeenten is het beleid gevolgd rond
de transformatie om daarop meer zicht te krijgen. Het beleid met wijkteams wordt heel
verschillend toegepast. In sommige gemeenten is het wijkteam een afspiegeling van
verschillende organisaties, in andere gemeenten moet alle zorg uit de wijkteams zelf komen.
Het heeft ertoe geleid dat in Deventer en Amsterdam het Concept is meegenomen in de
aanbestedingen voor 2015.
In Deventer hangt de start af van de reorganisatie in wijkteams.
In Amsterdam heeft inmiddels een inkoopgesprek plaatsgevonden waarin te kennen
is gegeven dat de gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) het
programma MeeleefGezin wil implementeren in afstemming met het Expertise Centrum
Jonge Kind. Omdat de wijkteams nog in opbouw zijn is de vraag voor een alternatief
implementatieplan in overleg met Marja Rexwinkel van eerdergenoemd Expertise Centrum.
Met Prezens (InGeest)en Punt-P (Arkin), afdelingen Preventie KOPP (Kinderen van Ouders
met Psychiatrische Problematiek) in Amsterdam, is overleg gaande over hun rol als
trainende/screenende organisatie.
In de Utrechtse Heuvelrug is commitment om te starten en wordt het overleg in
maart 2015 hervat als de wijkteams geformeerd zijn. Indigo Utrecht staat klaar als
trainende/screenende organisatie. Op instigatie van de burgemeester van de Utrechtse
Heuvelrug is in de provincie Utrecht een behoeftepeiling uitgezet naar diverse verwijzende
instanties.
Het overleg met Icare in Barneveld, Ede en Wageningen en het CJG Ede is
doorgeschoven naar 2015 in afwachting van financiering. Indigo Gelderland zal hier de
trainende/screenende organisatie zijn.
Vanuit Indigo Gelderland is een aanvraag ingediend bij Regio Rivierenland. Er is
budget gereserveerd voor een mogelijke start. Op 18 december staat het overleg gepland.
Daarnaast lopen nog contacten met andere gemeenten omtrent het Programma
MeeleefGezin.
Vanuit diverse hoeken uit het land melden zich spontaan meeleefgezinnen aan en komen er
ook verwijzers die een cliënt aanmelden voor de steun van een meeleefgezin. Er zijn
voortrekkers die in de regio Noord-Holland en Friesland proberen om de juiste organisaties
te vinden om met Concept MeeleefGezin een start te maken.
Er is een intentieverklaring opgesteld waarmee lokale organisaties hun intentie van
samenwerking met Stichting MeeleefGezin kunnen onderschrijven.
Doorontwikkelen van het Concept
Met de Raad van Advies is de beschrijving van het implementatieproces afgerond en alle
bijlagen zijn geupdate. Aan webbouwer eResults is opdracht gegeven voor een uitbreiding
van de website met afgeschermde pagina’s achter een inlogcode voor organisaties die het
Concept MeeleefGezin in samenwerking met de stichting uitvoeren. Zij kunnen daarmee
beschikken over de volledige procesbeschrijving, het implementatiemateriaal en het
trainingsprogramma.
Deelname aan NL doet! van het Oranje Fonds heeft ertoe geleid dat met hulp van Gera
Pronk van ‘ISee Tea’ de website qua layout is verbeterd.
De discussie over de kwaliteitscriteria en – controle is in de Raad van Advies nog niet
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afgerond en deze vragen nog nader onderzoek. Een subcommissie is een subsidieaanvraag
aan het voorbereiden bij het Netwerk Kennisontwikkeling GGZ samen met
vertegenwoordigers van het LP-GGZ en Labyrinth in Perspectief.
Daarnaast is aansluiting gezocht bij meerdere Academische Werkplaatsen (AW)
Transformatie Jeugd. De AW is een programma met subsidie van ZonMw om praktijk en
beleid te verbinden met onderwijs en onderzoek, en waar gemeenten terecht kunnen voor
ondersteuning van hun jeugdbeleid. Vier van de acht AW-en hebben raakvlakken met het
Concept MeeleefGezin: Twente met kwetsbare jeugd, Nijmegen met interpersonaliserende
problematiek, Leiden met samen voor jeugd en Haarlem met kindermishandeling. De eerste
reacties zijn positief.
Verder is in de Raad van Advies uitgebreid gesproken over het hele implementatieproces
binnen de Transformatie, waaraan ook Gert van den Berg van Kenniscentrum NJI
(Transitie/Transformatie) een bijdrage heeft geleverd.
In december vindt een presentatieplaats op het ZonMw Congres ‘Kennis in de buurt’, een
interactieve workshop waarin verschillende doelgroepen gevraagd worden aanbevelingen te
doen over de implementatie van Concept MeeleefGezin in de lokale organisaties in hun
gemeente.
Genereren van financiële middelen
Begin van het jaar is een subsidieaanvraag ingediend bij Zorgverzekeraar VGZ voor
financiële steun bij de implementatie van meeleefgezinnen vooruitlopend op de op handen
zijnde stelselherziening. Met een positief oordeel van het multidisciplinair team VGZ
Zorgvernieuwing, Coöperatie VGZ UA Arnhem, namelijk “een mooi initiatief dat past in het
verbeteren van zorg”, wordt vanwege de overgangssituatie toch naar de gemeenten
verwezen.
De nominatie voor de Nationale Jeugdzorg Prijzen (€ 2000,-), de presentatie van
MeeleefGezin bij het Oranje Fonds (€ 2.500,-) en het winnen van het ‘Appeltje van Oranje’
(€ 15.000,-) hebben een financiële impuls gegeven voor de niet projectgebonden uitgaven
van Stichting MeeleefGezin. Naar het Oranje Fonds is aangegeven dat Stichting
MeeleefGezin graag zou deelnemen aan het Groeiprogramma. Ook Koningin Màxima wees
op deze mogelijkheid tijdens de uitreiking van het Appeltje van Oranje en tijdens het
werkbezoek. Op dit moment wordt gewerkt aan een vernieuwing van dit programma.
Het is belangrijk om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van subsidies.
Femke van Trier,
Directeur Stichting MeeleefGezin
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Balans per 31 december 2014
2013
EUR

2014
EUR

Activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

11
22

Passiva
Reserves en fondsen

11.232

4.285
3.708

11.232

7.993

11.203
-

-1.361
-

11.203

-1.361

29

9.354
-

29

9.354

11.232

7.993

33

Continuïteitsreserve
Bestemmingsfondsen

Kortlopende schulden

54

Rekening-courant directeur
Overige schulden en overlopende passiva

5
5

10

Stichting MeeleefGezin

Staat van baten en lasten 2014
2014
EUR

Begroting 2014
EUR
EUR

EUR

2013
EUR

EUR

Baten
- Baten uit eigen
fondsenwerving
- Overige baten

5
6

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

7

2.560
19.530

47.000
1.000

8.851

22.090

48.000

8.851

5.560

45.000

8.933

7

- Kosten eigen
fondsenwerving

-

0

-

5.560

-

8.933

3.966

3.000

1.099

9.526

48.000

10.032

12.564

0

-1.181

12.564
0

-

-1.181
-

12.564

-

-1.181

Beheer en
administratie
- Kosten beheer en
administratie

Som der lasten
Resultaat

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:
2013
EUR

2014
EUR
Vorderingen lokale organisaties

2

-

4.285

-

4.285

Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
2013
EUR

2014
EUR
ING Bank

11.232

3.708

11.232

3.708

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

3

Reserves en fondsen

3.1

Continuïteitsreserve
Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt:
2013
EUR

2014
EUR
1 januari
Overschot/tekort boekjaar

-1.361
12.564

-349
-1.012

31 december

11.203

-1.361
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3.2

Bestemmingsfondsen
Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt:
2013
EUR

2014
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:
2013
EUR

2014
EUR
Overige schulden en overlopende passiva

-

29

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

2014
EUR
Opbrengsten begeleiding projecten

14

2.560

-

2.560

-
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6

Specificatie overige baten
2013
EUR

2014
EUR
Prijzengeld DAIMH
Onderzoeksbijdrage Saxion Hogescholen
Kostenvergoeding projecten
Prijzengeld Nationaal Jeugdzorg Instituut
Prijzengeld Oranje Fonds wegens toekenning Appeltje van Oranje
Particulieren

7

2.000
17.500
30

500
150
8.201
-

19.530

8.851

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
2014

Begroting Totaal
2014
2013

EUR

EUR

EUR

5.560
-

-

3.696

5.560
3.696

45.000
3.000

597
8.597
838

5.560

-

3.696

9.526

48.000 10.032

De bestedingen aan de doelstelling bedroegen in 2014 25,2 % (2013 100,9 %) van de totale
in het jaar ontvangen baten.

8.2

Kosten fondsenwerving
De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen in 2014 en 2013 0,0 % van de in het jaar uit
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eigen fondsenwerving ontvangen baten.

9

Analyse realisatie versus begroting
In 2013 zijn de activiteiten moeizaam opgestart, vooral door de moeilijke financiële situatie
bij potentiële uitvoerders van MeeleefGezin-projecten en van hun financiers, de gemeenten.
In 2014 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 2014 is nihil (2013: nihil).
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Overige gegevens
Resultaatbestemming
Het jaarresultaat wordt geheel onttrokken aan de continuïteitsreserve.

Vaststelling jaarrekening door bestuur
De jaarrekening 2014 is op 4 maart 2015 vastgesteld door het bestuur van de stichting.
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