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Jaarverslag  
 
Voorwoord 
We zijn het jaar gestart onder het motto “De 
voordeur open en de achterdeur dicht”. Na een 
jaar vol grote veranderingen, heeft de focus in 
2015 gelegen op het creëren van een solide 
financiële basis, de uitstroom van donateurs 
tegen te gaan en te werken aan een 
professionele personele bezetting. En met 
succes.  
 
De grote veranderingen in de geversmarkt 
maakt dat we in 2015 ook rekening hebben 
gehouden met teruglopende inkomsten en 
toenemende kosten als het gaat om de huidige 
fondsenwervingskanalen. We zijn daarom de 
achterban op basis van nadere analyses 
gerichter gaan benaderen. Met als 
belangrijkste resultaten dat we onze inkomsten 
op het huismailingprogramma hebben zien 
toenemen, het gemiddelde donatiebedrag is 
gestegen en we de uitstroom van donateurs 
hebben weten te beperken. Onze ‘achterdeur’ 
hebben we zo weer wat meer weten te sluiten.  
 
Daarnaast zijn we in 2015 nog meer gaan 
samenwerken met derden. Deze 
samenwerkingen waren niet alleen gericht op 
financiële ondersteuning, maar ook op het 
verwerven van (vrijwillige inzet van) kennis en 
kunde. Dit om de kwetsbaarheid van de 
personele bezetting voor een deel op te 
vangen, zonder toenemende kosten. De 
drastische afslanking in 2013/2014 heeft de 
organisatie namelijk een veilige CBF positie 
gebracht, maar tegelijkertijd de personele 
bezetting kwetsbaarder gemaakt.  
 
Zo hebben we meer acties opgepakt met de 
VriendenLoterij: een telemarketingactie, een 
deur-tot-deur actie en een direct mailing actie. 
Een eerste start is gemaakt om op 
mailingniveau samen te werken met de 
Brandenwondenstichting om voor 2016 een 
actie op te tuigen. Dit heeft geresulteerd in een 
commitment om samen te willen werken, 
waarbij de uitwerking hiervan in 2016 gepland 
staat.  
 
In de regio zijn wij samenwerkingen gaan 
onderzoeken met als resultaat een 
samenwerking met het Krommerijn Festival, 
waarbij in 2015 de eerste inkomsten zijn 
gegenereerd.  
 

In 2014 zijn de doelstellingen voor beide 
fondsen aangescherpt naar respectievelijk 3 
hoofddoelstellingen (Fonds verstandelijk 
gehandicapten) en 2 (Revalidatiefonds). 
Binnen deze thema’s willen wij het verschil 
maken. In 2015 is van meet af aan met deze 
thema’s gewerkt, met als gevolg meer focus 
en meer impact. In totaal is er bijna 1,1 miljoen 
geïnvesteerd in projecten namens het 
Revalidatiefonds en € 650.000, - namens het 
Fonds verstandelijk gehandicapten.  
 
Doelstelling 
Op 31 mei 2011 is de Stichting ‘Meedoen 
mogelijk maken’ opgericht als resultaat van de 
fusie tussen Stichting Nationaal Revalidatie 
Fonds en Stichting Fonds verstandelijk 
gehandicapten. De gefuseerde organisatie 
heeft als doelstelling het bevorderen van het 
functioneren in de samenleving en/of 
verbetering van kwaliteit van leven van 
mensen met een handicap en het zich inzetten 
ter voorkoming dat mensen met een beperking 
tussen wal en schip vallen.  
 
Onze ambitie is een maatschappelijk 
ondernemende organisatie te zijn die op basis 
van eigen financiële kracht jaarlijks projecten 
initieert en/of financiert zodat mensen met een 
beperking op een hen passende en 
innovatieve manier meer gelijkwaardig en op 
meer (onderdelen van de) levensterreinen 
kunnen meedoen in de samenleving. 
 
Voor 2015 zijn daarnaast de volgende 
doelstellingen geformuleerd: 
 
Kwantitatief 

 Kosten% eigen fondsenwerving 23% 

 % besteed aan doel t.o.v. baten 75,1% 

 % besteed aan doel t.o.v. lasten 75,1% 

 Kosten% beheer en administratie 9,4% 
 
Kwalitatief: 

 Meer samenwerking tussen 
fondsenwerving en bestedingen om een 
heldere fondsenwervende strategie te 
ontwikkelen in lijn met de toekenningen op 
basis van de speerpunten binnen 
bestedingen. 

 Nieuwe samenwerkingsvormen en 
inkomstenmodellen vinden die de stichting 
financieel in beter vaarwater brengen. 

 Behoud huidige inkomsten uit donateurs 
door de uitstroom van donateurs terug te 
dringen en een hogere gemiddelde gift.  

 Nieuwe groepen donateurs aanspreken. 

 Nieuwe vrijwilligers werven met behoud 
van huidige vrijwilligers. 

 Stakeholdermanagement op orde. 
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En last but not least: tevreden en 
gemotiveerde medewerkers met de juiste 
competenties en actuele kennis over hun 
vakgebied en de doelgroep waar we voor 
werken. 
 
Missie van Revalidatiefonds en Fonds 
verstandelijk gehandicapten 
Mensen met een handicap doen gelijkwaardig, 
op een hen passende wijze, mee in de 
samenleving. 
 
Visie 
Met het Revalidatiefonds en Fonds 
verstandelijk gehandicapten heeft de stichting 
‘Meedoen mogelijk maken’ twee merken in 
handen. Deze merken worden ingezet om 
activiteiten en oplossingen mogelijk te maken, 
die mensen met een beperking werkelijk nodig 
hebben en die een volwaardig zelfstandig 
leven dichterbij brengen.  
 
Fonds verstandelijk gehandicapten stelt zich 
daarbij op als organisatie die mensen en 
middelen samenbrengt om lokale kleinschalige 
projecten en activiteiten voor mensen met een 
verstandelijke beperking mogelijk te maken. 
  
Het Revalidatiefonds is een organisatie die 
mensen en middelen samenbrengt om 
projecten te realiseren die het functioneren 
van mensen met een lichamelijke beperking in 
het dagelijks leven optimaliseert.  
 
Op deze wijze maakt de stichting het in tijd, 
geld of natura mogelijk om activiteiten en 
oplossingen te (laten) realiseren die mensen 
met een beperking werkelijk nodig hebben. 
Wat dat precies is, weten wij vanuit onze 
continue dialoog met de doelgroep, 
aanvragers, donateurs en vrijwilligers én 
vanuit onze expertise over bestaande 
faciliteiten en ondersteuningsmogelijkheden.  
 
Doelgroep Fonds verstandelijk 
gehandicapten 
Wij zijn er voor mensen met een 
(lichte/matige/ernstige/meervoudige) 
verstandelijke beperking die hulp of 
ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijks 
leven. Daarnaast steunen wij projecten gericht 
op de ouders en de directe leefomgeving van 
mensen met een verstandelijke beperking. Wij 
steunen de doelgroep niet direct, maar doen 
dit door financiële steun te geven aan 
projecten van derden. 
 
Doelgroep Revalidatiefonds 
Wij zijn er voor mensen met een lichamelijke 
of meervoudige beperking, ongeacht aard of 

oorzaak, die hulp of ondersteuning nodig 
hebben bij hun dagelijks leven. Het gaat om 
mensen die door een ongeluk, ziekte of door 
aangeboren letsel primair een lichamelijke 
beperking hebben.  
 
Positionering 
In 2015 is gestart met een duidelijke 
positionering van de twee merken. Voor beide 
merken is ook een pay-off toegevoegd aan het 
logo, om een logische link te maken tussen het 
beeldmerk en wat het fonds wil bereiken. 
 
Fonds verstandelijk gehandicapten wil dat 
mensen met een verstandelijke beperking een 
volwaardig leven kunnen leiden, waarin zij hun 
talenten kunnen inzetten en ontwikkelen en op 
een hen passende manier kunnen participeren 
in de samenleving. De projecten die wij 
steunen, variëren van activiteiten die het leven 
verrijken tot initiatieven die de 
maatschappelijke participatie van mensen met 
een verstandelijke beperking bevorderen, 
bijvoorbeeld op het terrein van arbeid. 
 
Pay-off: Vergroot hun wereld 
 
Het Revalidatiefonds wil een samenleving 
waarin mensen met een lichamelijke beperking 
volwaardig kunnen participeren en een zo 
zelfstandig mogelijk leven leiden. De projecten 
die wij steunen gaan over maatschappelijke 
participatie en revalidatie. 
 
Pay-off: Laat een handicap geen beperking 
zijn 
 
Werkwijze  
De fondsen binnen de stichting ‘Meedoen 
mogelijk maken’ financieren 
(wetenschappelijke) onderzoeken en projecten 
van organisaties zonder winstoogmerk of 
nemen zelf het initiatief om projecten of 
onderzoeken te starten. Bedoeling is dat de 
projecten ten goede komen aan meerdere 
mensen met een handicap. De fondsen geven 
geen individuele steun. 
 
Fonds verstandelijk gehandicapten kent naast 
landelijke aanvragen ook lokale en regionale 
aanvragen; deze worden van een advies 
voorzien door provinciale 
bestedingencommissies. De advisering van 
landelijke aanvragen, de financiële en 
administratieve afhandeling rondom de 
aanvragen gebeurt bij de afdeling Bestedingen 
op het landelijk bureau.  
 
Voor het Revalidatiefonds worden aanvragen 
alleen op het landelijke bureau behandeld. 
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Hiervoor heeft de stichting een externe 
bestedingencommissie die alle toekenningen 
en afwijzingen voor het Revalidatiefonds en 
landelijke aanvragen van het Fonds 
verstandelijk gehandicapten bekijkt en 
beoordeelt. De directeur/bestuurder is 
verantwoordelijk voor de besluitvorming.  
 
Meerjarenbeleid 
Voor de komende drie jaren, 2015-2017, is 
een meerjarenbeleidsplan gemaakt op basis 
van een uitgebreide SWOT-analyse. Hieruit 
zijn ambities en succesfactoren bepaald. 
Focus op het creëren van financiële ruimte is 
hiervoor essentieel om duurzaam te kunnen 
blijven inspelen op relevante maatschappelijke 
thema’s van onze doelgroepen. Hiervoor 
zullen we de komende jaren continue in 
dialoog blijven met onze partners in het veld, 
onder wie mensen met een beperking.  
 
Belangrijke thema’s die we willen 
ondersteunen zijn arbeidsparticipatie onder 
onze doelgroepen, zelfredzaamheid, eigen 
regie en het voorkomen van sociaal isolement. 
Ook de ontwikkelingen op het gebied van e-
health blijven we nauwlettend volgen en 
ondersteunen.  
Daarbij blijven we ons complementair 
opstellen; wij zijn aanvullend ten opzichte van 
reguliere financieringskaders en maken altijd 
in dat licht een afweging om een initiatief te 
financieren.  
 
Inkomsten 
De fondsen financieren hun activiteiten door 
middel van het werven en beheren van gelden.  
De inkomsten komen uit: 
- Giften en schenkingen (o.a. via direct mail 

en collecte) 

- Legaten en nalatenschappen 
- Bijdragen van goede doelen loterijen 

(VriendenLoterij, De Lotto en 
SupportActie) 

- Vermogensfondsen 
- Beleggingen 
 
Voor Fonds verstandelijk gehandicapten is de 
jaarlijkse collecte in de laatste week van 
september een hele belangrijke bron van 
inkomsten.  
 
Financiën 
Algemene financiën 
De baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2015 
fors hoger dan budget. Oorzaken zijn met 
name een ontvangen schenking van € 642.000 
ten behoeve van Stichting Farby 
(zorgboerderij) en hogere opbrengsten  (circa 
€ 518.000) van nalatenschappen. De 

opbrengsten van loterijen zijn toegenomen 
door met name de SupportActie.  
De baten uit beleggingen zijn afgenomen door 
negatieve beursontwikkelingen in 2015. De 
personeelskosten zijn hoger dan budget als 
gevolg van beëindigingsvergoedingen door 
reorganisatie.  
 
In 2015 is een hoger resultaat behaald dan 
volgens budget. Dit is mede het gevolg van 
vorderingen uit nalatenschappen die in de 
laatste twee maanden van het jaar 
vrijkwamen, waardoor er geen gelegenheid 
meer was om hier projecten voor te 
selecteren. Daarom is alsnog besloten om in 
2015 € 280.000 te doteren aan de 
bestemmingsreserve projecten 
Revalidatiefonds.   
 
Het beleid van de beide fondsen is om alle 
ontvangen gelden, na aftrek van 
organisatiekosten, rechtstreeks te gebruiken 
voor de ondersteuning van projecten. 
Daarnaast houdt de stichting conform de 
richtlijnen van Goede Doelen Nederland een 
continuïteitsreserve tussen de 50% en 100% 
van de jaarlijkse bureaukosten. De omvang 
van deze reserve is per eind 2015 100% 
(2014: 96,2%).  
 
Beleggingsbeleid 
De stichting ‘Meedoen mogelijk maken’ heeft 
een beleggingsstatuut, waarin de 
beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid 
wordt verwoord. Het beleid is gericht op 
beleggingen voor de lange termijn (5 jaar en 
langer). Op basis van dit beleggingsstatuut 
wordt respectievelijk door de externe 
dienstverleners Triodos Bank en Staal 
Bankiers inhoud gegeven aan het beheer van 
beschikbare gelden. Per kwartaal wordt een 
vermogensrapportage verstrekt. Er is in 2015 
belegd binnen de afgesproken bandbreedtes 
en conform de afspraak, waaronder de 
duurzaamheidscriteria. 
De verdeling van de beleggingen in de diverse 
categorieën is als volgt vastgesteld: 
     
     
Asset allocatie             Weging   
   Neutraal Min Max 
Zakelijke waarden  20%  15% 25% 
Vastrentende waarden  70%  60% 80% 
Alternatieve beleggingen 5%    0% 25% 
Liquide middelen   0%   0% 20% 
   100% 
 
Relaties en samenwerking 
De fondsen onderhouden contacten met 
verschillende landelijk, provinciale en 
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regionale organisaties om gezamenlijk de 
belangen van mensen met een beperking te 
behartigen. Het Revalidatiefonds werkt o.a. 
nauw samen met Ieder(in) en Revalidatie 
Nederland. De fondsen nemen deel aan de 
Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). 
Fonds verstandelijk gehandicapten heeft o.a. 
nauw contact met de Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), MEE 
Nederland en Ieder(in). 
 
Daarnaast participeert het Revalidatiefonds in 
www.aanvraag.nl, naast Johanna Kinderfonds, 
NSGK, VSBfonds en het Kansfonds. Deze 
website biedt organisaties de mogelijkheid om, 
via één loket, financiële steun te zoeken voor 
projecten die voldoen aan de doelstellingen 
van deze fondsen. Voor de fondsen betekent 
de samenwerking in www.aanvraag.nl 
verbetering van de efficiency: één medewerker 
maakt de aanvraag gereed voor 
besluitvorming door de zes autonome fondsen.  
 
Binnen het informele samenwerkingsverband 
Fondsen Overleg Projecten vindt bespreking 
plaats van relevante inhoudelijke 
ontwikkelingen en thema’s. Ook worden er 
projecten besproken die bij meer dan twee 
fondsen zijn ingediend.  
 
Tijdens het informele samenwerkingsverband 
Fondsen Overleg Arbeidstoeleiding bespreken 
medewerkers van verschillende fondsen 
relevante ontwikkelingen en projecten op het 
gebied van arbeidstoeleiding. 
De stichting ‘Meedoen mogelijk maken’ is lid 
van Goeden Doelen Nederland (GDN), de 
brancheorganisatie van erkende goede 
doelen. De centrale doelstelling van GDN is 
het vertrouwen van het Nederlandse publiek in 
goede doelen te behouden en te vergroten. 
Fonds verstandelijk gehandicapten participeert 
in de Stichting Collecteplan (SCP). Hierin zijn 
alle fondsen die jaarlijks collecteren 
vertegenwoordigd. 
 
VriendenLoterij 
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke 
initiatieven die mensen met onvoldoende 
middelen of mogelijkheden een steuntje in de 
rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in 
de samenleving en een volwaardig leven 
kunnen leiden zoals het Revalidatiefonds en 
Fonds verstandelijk gehandicapten. Ook 
steunt zij mensen in hun ambitie om een 
bijdrage aan de maatschappij te leveren. 
Uniek aan de VriendenLoterij is dat 
deelnemers zelf kunnen kiezen welk goed doel 
zij steunen met de helft van hun maandelijkse 
inleg. Dit heet geoormerkt meespelen. Wie 

geen keuze maakt, steunt automatisch de 
vaste goede doelen van de VriendenLoterij. 
Een deel van de inkomsten van beide fondsen 
van de VriendenLoterij is ongeoormerkt geld. 
De Goede Doelen Loterij is een bewezen en 
succesvol middel voor fondsenwerving.  
 
Tijdens het Goed Geld Gala van de 
VriendenLoterij op dinsdag 2 februari 2016 is 
de netto-opbrengst over 2015 bekendgemaakt. 
In totaal heeft de VriendenLoterij 52,9 miljoen 
euro uitgekeerd aan goede doelen op het 
gebied van welzijn (door middel van sport) en 
gezondheid. Het Revalidatiefonds ontving een 
cheque van ruim 7,5 ton euro (2014: ruim 8 
ton). Fonds verstandelijk gehandicapten nam 
een cheque van bijna 2,6 ton euro (2014: ruim 
2,5 ton) in ontvangst.  
 
Daarnaast heeft het Revalidatiefonds in 2014 
van de VriendenLoterij een toekenning van     
€ 625.000,- gekregen voor het project 
Meedoen=Groeien! Dit project is een 
samenwerking tussen het Revalidatiefonds, 
Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie en de TU Delft met als doel 
om samen de kennis en het instrumentarium 
te ontwikkelen om interactieve producten en 
omgevingen te begrijpen, te realiseren en te 
valideren, die de ontwikkeling van kinderen 
met kanker of een andere ziekte of handicap 
bevorderen.  
 
SupportActie 
Fonds verstandelijk gehandicapten neemt ook 
deel aan de SupportActie. Dit is een nationale 
loterij waarmee Nederlandse verenigingen, 
organisaties, goede doelen, stichtingen en 
instellingen fondsen kunnen werven. Door de 
verkoop van loten aan Supporters, genereren 
de deelnemende organisaties extra structurele 
inkomsten. 
 
De Lotto 
Het Revalidatiefonds is één van de goede 
doelen op het gebied van sport, cultuur, 
maatschappelijk welzijn en volksgezondheid 
die deelt in de opbrengsten van De Lotto en de 
andere merken van De Lotto (Toto en 
Krasloten). In 2015 is de opbrengst voor het 
Revalidatiefonds € 326.000. 
 
Fondsenwerving 
Algemeen vanuit fondsenwerving:  
In 2015 is tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen 
van een nieuwe database die in 2016 
geïmplementeerd zal worden. Hierdoor kan er 
eenvoudiger gedifferentieerd worden binnen 
de donateurs en slimmer gecommuniceerd 
worden met hen.  
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Huismailprogramma 
In 2015 hebben we het tij weten te keren voor 
wat betreft onze mailingen. We zijn namelijk 
anders gaan communiceren met onze huidige 
achterban en hebben zo het 
huismailprogramma voor beide fondsen 
positief kunnen afsluiten.  
 
Het offline mailprogramma naar onze 
donateurs van Fonds verstandelijk 
gehandicapten en Revalidatiefonds bestond in 
2015 uit totaal 8 mailingen per fonds. Vijf 
reguliere mailingen, waarbij onze 
donateursnieuwsbrief (BijzonderNieuws en 
DrempelsWeg) is meegestuurd en drie Special 
Appeals. Hierin vertellen we – samen met 
projectleiders, begeleiders of ouders - 
uitgebreid over een speciaal thema of project 
en is een special (kleinere) editie van de 
donateursbrief bijgesloten. Voor het eerst 
hebben we daarnaast een deel van onze 
meest gulle gevers benaderd met een extra 
giftverzoek.  
 
Voor Fonds verstandelijk gehandicapten lieten 
wij bijvoorbeeld onze superheld Marcio aan 
het woord over zijn passie toneelspelen. Zijn 
verhaal zorgde voor fantastische respons van 
onze donateurs.  
 
Voor het Revalidatiefonds kwamen thema’s als 
toegankelijkheid, zelfstandig leven en 
communicatie aan bod en werd het belang 
daarvan onderstreept door onder andere het 
persoonlijke verhaal van Gaby, die doofblind 
is. Zij ontroerde met haar verhaal over een 
specifieke, nieuwe manier van communiceren 
(social haptic communication) en wat dit voor 
haar als persoon maar ook als moeder van 
twee jonge kinderen betekent.  
 
Het Revalidatiefonds heeft met het 
mailprogramma 28% meer opbrengst 
gerealiseerd dan gebudgetteerd (5,5 ton in 
totaal) en is met de kosten binnen budget 
gebleven. De gemiddelde gift is in vergelijking 
met 2014 met bijna een euro omhoog gegaan 
en ligt voor 2015 op € 16,50.  
 
Voor Fonds verstandelijk gehandicapten zijn 
we met de opbrengst uit mailingen maar liefst 
37% gestegen. In totaal werd via deze weg 6,5 
ton gedoneerd. En ook hier zijn we met de 
kosten op budget gebleven. De gemiddelde 
gift hebben we in 2015 aanzienlijk verhoogd 
van € 15,40 naar € 17,20. De overstap naar 
een ander communicatiebureau en daarmee 
ook de keuze voor een andere, frissere 
communicatie naar onze donateurs werpt zijn 
vruchten af.  

Knoop Gala 
We kijken terug op een geslaagd Knoop Gala 
2015! Een jubileum want het was de vijfde 
keer dat het gala werd georganiseerd. De 
artiesten met een verstandelijke beperking 
straalden op het podium en ook achter de 
schermen was het een feestje. Ook dit jaar 
hielpen mensen met een verstandelijke 
beperking in het kader van talentontwikkeling 
in de garderobe, bij de kaartcontrole en in de 
catering. Ze werden daarbij begeleid door 
studenten van de Haagse Hogeschool. De 
zaal was voor zeker twee derde gevuld met 
mensen uit onze doelgroep en hun 
begeleiders.  
 
Dit jaar is er specifiek gevraagd om donateur 
te worden voor 5 euro per maand in plaats van 
een eenmalige giftvraag. 85% van alle bellers 
(ruim 1500) is donateur geworden. Een 
prachtig resultaat. Want hoewel het aantal 
telefoontjes iets minder was dan het jaar er 
voor, zijn het nu duurzame inkomsten 
geworden en geen eenmalige giften. 
 
Communicatief was het Knoop Gala ook dit 
jaar weer een prachtig project voor Fonds 
verstandelijk gehandicapten. Landelijke 
nieuwsmedia, zowel print, online als RTV 
hebben er aandacht aan besteed en ook 
regionaal zijn alle artiesten in het nieuws 
geweest.  
Tevens heeft Paul de Leeuw een radiospotje 
ingesproken en hebben we veel aandacht op 
social media gekregen voor en tijdens de 
uitzending. #knoopgala was zelfs meerdere 
keren trending topic op Twitter.  
 
Pauls Blije Busje 
Paul de Leeuw is medio 2015 onze 
ambassadeur geworden. Samen hebben we 
Pauls Blije Busje bedacht; een sms-actie om 
geld in te zamelen voor uitstapjes waarbij 
vervoer onmisbaar is. Vanaf de collecteweek 
in september riep Paul mensen op Fonds 
verstandelijk gehandicapten via sms eenmalig 
te steunen met 3 euro. Dit deed hij steeds aan 
het einde van zijn theatershow en heeft 
geresulteerd in zo’n € 5.000.  
 
Evenementen 
Gemeente- en zorgmarathon 

Op 24 en 25 september vonden op Papendal 
de tweede Gemeentemarathon en achtste 
editie van de Zorgmarathon plaats. Met 
medewerking van vele vrijwillige studenten van 
de Haagse Hoge School en cliënten van SIZA 
werd het een waar loopfeest. Muzikale 
ondersteuning was van United by Music en 
tijdens de Zorgmarathon was ook de 
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drumband van Zideris van de partij. Fonds 
verstandelijk gehandicapten kon vanuit beide 
marathons totaal bijna € 30.000 in ontvangst 
nemen.  
 
Krommerijn Festival 
In maart hebben we de eerste editie van het 
Krommerijn Festival gehad, ten bate van 
Fonds verstandelijk gehandicapten. Dit is een 
jazz, blues en soulfestival in Bunnik voor 
mensen uit de regio. Het festival is tot stand 
gekomen door een samenwerking tussen 
Fonds verstandelijk gehandicapten , BHG 
Groep en Keukenstudio Beelen uit de 
gemeente Bunnik. Bluesband United by Music, 
dat getalenteerde mensen met een 
verstandelijke beperking de kans geeft op te 
treden voor het grote publiek, deed de aftrap 
van het festival. Netto opbrengst: ruim € 5.000.  
 
Mud Masters 
Revalidatiefonds is het goede doel van Mud 
Masters. In maart 2015 is € 28.200 opgehaald 
voor een project ‘Thuis revalideren met DJ 
Fiero’ van het Revalidatiefonds. Tijdens de 
septembereditie is € 10.000 opgehaald voor 
het Revalidatiefonds.  
 
Telemarketing 
In 2015 zijn er voor Fonds verstandelijk 
gehandicapten twee telemarketingacties 
georganiseerd op onze achterban. Dit op basis 
van de ervaringen, die we in 2014 hebben 
ontwikkeld voor Revalidatiefonds. Er heeft 
upgrading plaatsgevonden, waarbij je de 
donateur vraagt meer te geven. Daarnaast 
heeft er conversie-actie plaatsgevonden 
waarbij we acceptgirodonateurs vragen om 
structureel donateur te worden. Deze acties 
komen eens per twee jaar terug, zodat we 
mensen langdurig aan ons binden. 
 
Online crowdfunding 
Voor beide fondsen is op de website een 
crowdfundingsplatform. Hierop kunnen 
aanvragers hun project laten plaatsen om voor 
dit project geld in te zamelen. Zij mobiliseren 
hiervoor hun eigen netwerk bijv. via sociale 
media of andere kanalen. Fonds verstandelijk 
gehandicapten en Revalidatiefonds steunen 
met een aanmoedigingsbijdrage.  
 
Daarnaast kunnen mensen in actie komen 
voor beide fondsen. Zij kunnen hiervoor een 
actie aanmaken om hun prestatie of activiteit 
te laten sponsoren, bijv. een marathon lopen 
voor het Revalidatiefonds of een 
statiegeldactie voor Fonds verstandelijk 
gehandicapten. 
 

Voor Fonds verstandelijk gehandicapten zijn er 
38 acties van derden online gestart, waarbij er 
in totaal € 21.000 opgehaald is voor 11 
projecten. Voor Revalidatiefonds zijn er 11 
acties van derden gestart voor 8 specifieke 
projecten. Hiervoor is in totaal € 77.000 
opgehaald, waaronder door deel te nemen aan 
Mud Masters.  
 
Collecte (Fonds verstandelijk gehandicapten) 
De collecte in 2015 heeft ruim € 970.000 
opgebracht, 3,9 % minder t.o.v. 2014. Hiervoor 
hebben ongeveer 25.000 vrijwilligers zich 
ingezet om dit bedrag tijdens de nationale 
collecte van Fonds verstandelijk 
gehandicapten bijeen te brengen. De collecte 
vond eind september plaats. Het aantal 
vrijwilligers blijkt echter niet voldoende om alle 
Nederlanders te bereiken in de collecteweek 
en er zijn wervingsacties nodig om alsnog 
vrijwilligers te vinden en binden. 
 
In 2015 is Collecte eigen opbrengst 
gecontinueerd en succesvol gebleken. De 
organisatie die collecteert ontvangt 50% van 
het opgehaalde bedrag. Voorwaarde is dat het 
opgehaalde bedrag ten goede komt aan 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Daarnaast dient de organisatie minimaal 10 
vrijwilligers uit de eigen achterban voor de 
collecte bijeen te brengen. Ook in 2016 zetten 
we weer sterk in op Collecte met eigen 
opbrengst.  
  
Pilot Pincollecte 
Dit jaar heeft Fonds verstandelijk 
gehandicapten , samen met nog 13 andere 
fondsen, meegedaan aan de pilot pincollecte 
die door Stichting Collecteplan was 
aangeboden. Vijftig personen zijn dit jaar met 
een pinapparaat en een collectebus op pad 
gegaan. In totaal is € 414,05 opgehaald met 
119 pindonaties. Het gemiddeld gepinde 
bedrag bedraagt € 3,68 en is opgehaald door 
26 collectanten. Met de collega fondsen is de 
conclusie getrokken dat pinnen de toekomst 
heeft maar dat de pilot via Payleven niet voor 
herhaling vatbaar is. 
  
Nalatenschappen 
In 2015 is de groei in inkomsten meer dan 
verdubbeld ten opzichte van 2014 en zijn de 
inkomsten gestegen naar € 668.000. Specifiek 
voor Fonds verstandelijk gehandicapten 
betekent dit 19 nalatenschappen met een 
totale waarde van € 218.000. Het 
Revalidatiefonds heeft in 2015 12 
nalatenschappen ontvangen met een totale 
waarde van € 450.000. Deze groei is deels 
afkomstig van donateurs uit onze database en 
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deels afkomstig van particulieren, die we niet 
kennen. In 2015 is besloten om te investeren 
in actieve werving in 2016.  
 
Vermogensfondsen 
Fonds verstandelijk gehandicapten en 
Revalidatiefonds hebben gezamenlijk circa     
€ 100.000 opgehaald via 11 
vermogensfondsen Dertien projecten van het 
Revalidatiefonds hebben hiermee steun 
ontvangen. Op projectbasis hebben 
Corneliastichting, Dr. C.J. Vaillantfonds, ASN 
Foundation en Stichting Kinderfonds van 
Dusseldorp steun gegeven. Hiermee is 
bijvoorbeeld communicatiesoftware voor 
kinderen met cerebrale parese mogelijk 
gemaakt en revalidatieapps. 
 
Voor Fonds verstandelijk gehandicapten zijn 8 
projecten mede mogelijk gemaakt door de 
volgende fondsen: Corneliastichting, Stichting 
Voorzorg Utrecht, Regina de Geusfonds, 
Burger- en Nieuwerweeshuis, Fonds Russel 
ter Brugge. Deze fondsen hebben bijgedragen 
aan projecten als ontspanningsactiviteiten en 
zelfredzaamheid voor kinderen met een 
verstandelijke beperking en een 
snoezelruimte. 
 
Stichting Farby 
Fonds verstandelijk gehandicapten heeft in juli 
2015 een legaat aanvaard van € 642.000, 
onder de verplichting deze gelden direct ter 
beschikking te stellen van de Stichting Farby 
te Alphen aan den Rijn. Laatstgenoemde 
stichting is verplicht de gelden aan te wenden 
voor de totstandkoming van een zorgboerderij.  
 
Bestedingen 
De afdeling Bestedingen is belast met de 
beoordeling en financiering van externe 
projecten van aanvragende organisaties. In 
essentie gaat het in beide gevallen om 
projecten die bijdragen aan de realisatie van 
onze missie. De afdeling Bestedingen geeft 
invulling aan de inhoudelijke speerpunten van 
de organisatie: door de toekenning van gelden 
aan externe projecten en in de ontwikkeling en 
uitvoering van eigen projecten.  
 
Een belangrijke ontwikkeling voor bestedingen 
is de decentralisatie van de diverse aspecten 
in het sociale domein. De projectadviseurs zijn 
actief in het signaleren van ontwikkelingen en 
het adequaat inspelen op veranderingen. De 
belangrijkste bron daarvoor ligt in de vele 
aanvragen die de fondsen jaarlijks ontvangen, 
maar ook door persoonlijke contacten in het 
veld. 
 

Impactmeting 
Alle projecten die wij steunen worden 
inhoudelijk (en financieel) verantwoord door de 
aanvrager. Daarmee zien we wat er van het 
project geworden is, wat er goed ging en wat 
minder. De wens was in 2015 een methode te 
ontwikkelen om de impact te meten van 
projecten. Door de aankondiging van nieuwe 
CBF normen, waar impact zeer waarschijnlijk 
een onderdeel van gaat zijn, en de 
implementatie van ons nieuwe ICT-systeem 
dat betere data genereert, is besloten dit op te 
schuiven naar 2016.  
 
Dat impact gemeten moet gaan worden, is 
echter duidelijk en staat hoog op de 
prioriteitenlijst van beide fondsen. Daarom zijn 
in 2015 de aanvraagformulieren herzien en is 
daarin meer aandacht gekomen voor 
effectmeting. Op deze manier nodigen wij 
onze aanvragers uit om zelf na te denken over 
hoe ons fonds er achter kan komen of wat wij 
financieren het beoogde doel heeft bereikt. 
Onze aanvragers zijn immers een belangrijke 
partij als het gaat om effectmeting van hun 
projecten.  
 
Ook hebben wij in 2015 drie ervarings-
gesprekken gevoerd over afgeronde projecten. 
Dit zijn open gesprekken met de beoogde 
doelgroep van het project. Het verloop van het 
project wordt besproken, wat het 
oorspronkelijke doel was, wat ze er zelf van 
vonden en wat ze van het resultaat vinden. 
Het levert zeer nuttige input op. We gaan dit 
zeker voortzetten in 2016. 
 
Voor Fonds verstandelijk gehandicapten zijn er 
drie doelstellingen geformuleerd: 
 
Het leven van mensen met een verstandelijke 
beperking leefbaar maken en verrijken 
De dingen doen die je leuk vindt, of het nu 
gaat om zingen, schilderen of sporten. Dingen 
ondernemen met je familie en vrienden, 
nieuwe indrukken en ervaringen op doen, 
nieuwe mensen ontmoeten. Dit alles maakt het 
leven leefbaar, rijker en kleurrijker. Deze 
activiteiten zijn voor mensen met een 
verstandelijke beperking om financiële of 
praktische redenen lang niet altijd mogelijk, 
terwijl dit voor hen, net als voor iedereen, 
belangrijk is. Het vergroot je wereld en je 
eigenwaarde en helpt sociaal isolement te 
voorkomen.  
Voor het voorkomen van sociaal isolement is 
het ook belangrijk om de netwerken rondom 
mensen met een verstandelijke beperking te 
verstevigen.  
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In totaal hebben wij, gericht op deze 
doelstelling, 231 kleine en grote projecten 
gefinancierd met een totaalbedrag van circa   
€ 260.000 (provinciaal) en € 53.000 (landelijk). 
 
Mensen met een verstandelijke beperking hun 
talenten laten ontwikkelen 
Doen waar je goed in bent en waar je nog 
beter in wil worden, nieuwe dingen leren en 
uitproberen in de richting waar je hart naar 
uitgaat. Jezelf kunnen ontwikkelen, in welke 
vorm dan ook geeft betekenis aan het leven en 
zorgt voor zelfvertrouwen. Dit geldt voor 
iedereen, ook voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Het kan op vele 
terreinen spelen, van kunst, sport, werk tot 
muzikaal talent.  
Fonds verstandelijk gehandicapten maakt het 
mogelijk dat mensen met een verstandelijke 
beperking hun talenten kunnen ontwikkelen, 
op een manier die bij hen past. Wij stimuleren 
en financieren projecten die gericht zijn op de 
ontwikkeling van talent van mensen met een 
verstandelijke beperking, in het bijzonder op 
het terrein van werk en cultuur. 
 
In totaal hebben wij, gericht op deze 
doelstelling, 18 projecten gefinancierd met een 
totaalbedrag van circa € 240.000. 
 
Participatie en emancipatie van mensen met 
een verstandelijke beperking stimuleren 
Meedoen in de samenleving, werken, kunnen 
stemmen in verkiezingstijd, je eigen keuzes 
maken, internetten en niet bij je ouders blijven 
wonen als je ouder wordt, maar zelfstandig. Dit 
is niet voor iedereen met een verstandelijke 
beperking weggelegd, maar er is een grote 
groep die dat wel kan én wil.  
Fonds verstandelijk gehandicapten wil 
participatie en emancipatie van mensen met 
een verstandelijke beperking stimuleren. 
Fonds verstandelijk gehandicapten stimuleert 
en financiert projecten die bijdragen aan de 
participatie en emancipatie van mensen met 
een verstandelijke beperking. Het gaat altijd 
om praktisch toepasbare projecten. De 
projecten komen direct ten goede aan mensen 
met een verstandelijke beperking en hun 
naasten. 
 
In totaal hebben wij, gericht op deze 
doelstelling, 32 projecten gefinancierd met een 
totaalbedrag van ruim € 315.000. 
 
Daarnaast viel één project in de categorie 
‘overig’. Het gaat hier om een 
meerjarenproject van voor het besluit met 3 
vaste thema’s te werken, met een totaalbedrag 
van circa € 40.000. 

Voor het Revalidatiefonds zijn twee 
doelstellingen geformuleerd:  
 
Een zo zelfstandig mogelijk leven leiden 

Regie kunnen voeren over je eigen leven, je 
eigen keuzes maken en niet afhankelijk zijn 
van anderen als dat niet nodig is. Als 
volwaardig lid deelnemen aan de samenleving.  
 
Het Revalidatiefonds financiert projecten die 
direct bijdragen aan een zo zelfstandig 
mogelijk leven leiden door mensen met een 
lichamelijke beperking. Dergelijke projecten 
worden vooral uitgevoerd door 
patiëntenverenigingen en andere 
belangenorganisaties voor mensen met een 
beperking. 
 
In totaal hebben wij, gericht op deze 
doelstelling, 20 projecten gefinancierd met een 
totaalbedrag van circa € 456.000. 
 
Revalidatietechnieken en –methodes 
ontwikkelen en stimuleren 
Het Revalidatiefonds ondersteunt mensen met 
een lichamelijke beperking om deel te kunnen 
nemen aan de maatschappij en een zo 
zelfstandig mogelijk leven op te bouwen. De 
techniek ontwikkelt zich razendsnel en 
onderzoek leert ons veel. Onderzoek en 
nieuwe technieken maken het mogelijk dat 
mensen met een lichamelijke beperking sneller 
en/of effectiever kunnen revalideren of een 
zelfstandiger leven kunnen leiden.  
Het Revalidatiefonds stimuleert en financiert 
projecten die hieraan bijdragen. Wij 
financieren innovaties die praktisch 
toepasbaar zijn voor onze doelgroep. Zo 
maken wij e-health toepassingen mogelijk, 
revalidatiegames en speciale 
revalidatiemethodes voor specifieke 
aandoeningen en problematiek. Dergelijke 
projecten worden vooral uitgevoerd door 
revalidatiecentra en universitaire instellingen.  
Het Revalidatiefonds wil hierbij vooral 
katalysator zijn; nieuwe ontwikkelingen en 
toepassingen stimuleren. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat een innovatief systeem voor 
een revalidatiecentrum wordt gefinancierd 
waarbij afspraken worden gemaakt t.a.v. het 
breder delen van de bevindingen. 
 
In totaal hebben wij, gericht op deze 
doelstelling, 14 projecten gefinancierd met een 
totaalbedrag van ruim € 570.000. 
 
In 2014 zijn wij gestart met deze 
doelstellingen. Dat betekent dat er een aantal 
reeds toegezegde meerjarenprojecten buiten 
de nieuwe doelstellingen viel in 2015. 
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Daarnaast gaat het om projecten van 
aanvragers met wie het fonds al een 
jarenlange samenwerking heeft. Deze 
projecten zijn opgenomen in de categorie 
‘overig’. Het gaat om 4 projecten met een 
totaalbedrag van ruim € 57.000. 
 
In 2015 is ook een aantal gelden vrijgevallen. 
Deze bedragen waren gereserveerd in de 
toekenningen, maar zijn niet afgeroepen door 
aanvragers. Dit gaat bij Revalidatiefonds om 
een bedrag van circa € 89.000 en bij Fonds 
verstandelijk gehandicapten om een bedrag 
van circa € 9.000. In totaal hebben de twee 
fondsen van Meedoen mogelijk maken bijna 
2,6 miljoen euro besteed aan projecten van 
derden gericht op de overkoepelende 
doelstelling. 
 
Inzet deskundigheid derden 
Voor kleinschalige, lokale aanvragen vragen 
wij advies aan de provinciale commissies. Zij 
kennen het werkveld, zitten dichtbij de 
doelgroep en kunnen ons goed adviseren. 
Voor projecten boven € 15.000 vragen wij 
advies aan de bestedingencommissie. Deze 
commissie kent een gevarieerde samenstelling 
van kennis en ervaring. 
 
Communicatie 
Externe communicatie 
Communicatie bouwt voor beide fondsen aan 
het verbeteren van de strategische 
merkpositionering. Doel is dat stakeholders 
zien voor wie de fondsen er zijn en wat zij voor 
hen doen. Hierdoor worden de fondsen 
herkenbaar, dichtbij de doelgroep en krijgen zij 
een plek in de samenleving. Op basis van de 
positionering worden de juiste 
communicatiemiddelen ingezet passend bij de 
doelgroep.  
 
Websites 
In 2014 is ingezet op een passende 
internetomgeving, die dient als informatie-, 
communicatie- en interactiekanaal. Voor beide 
merken zijn de websites vernieuwd. De 
werking en uitstraling van deze sites is 
aangepast. De nadruk ligt op het werven van 
fondsen, bijvoorbeeld door middel van 
crowdfunding. Ook gerealiseerde projecten of 
speciale projecten staan vermeld op de 
websites. Ook (potentiele) aanvragers kunnen 
voor informatie over aanvraagprocedure en 
criteria terecht. Daarnaast is er algemene 
informatie te vinden over de organisatie. Voor 
Fonds verstandelijk gehandicapten staat ook 
informatie over de collecte op de website. 
Daarnaast is er een link naar het digitale 
collectesysteem, waar vrijwilligers hun 

bestellingen kunnen plaatsen en hun eigen 
specifieke informatie kunnen vinden. 
 
Social media 
Sinds vorig jaar heeft de stichting accounts op 
sociale media. Het is nog nieuw terrein voor de 
beide fondsen. Vanaf 2015 is meer expertise 
in huis gehaald om op dit terrein de impact te 
vergroten en uiteindelijk ook fondsenwervende 
activiteiten op gestructureerde wijze op te 
zetten. Langs deze kanalen worden volgers en 
vrienden op de hoogte gebracht van 
gefinancierde en gerealiseerde projecten en 
evenementen. De fondsen hebben op social 
media nog geen groot bereik, maar het aantal 
volgers en likes groeit gestaag.  
 
Digitale nieuwsbrieven 
De fondsen houden donateurs en stakeholders 
op de hoogte van ontwikkelingen bij de 
fondsen. Dit gaat in de vorm van een digitale 
nieuwsbrief in aanvulling op het offline 
mailingprogramma genoemd bij 
fondsenwerving. Geïnteresseerden kunnen via 
de website aangeven dat zij deze nieuwsbrief 
willen ontvangen. 
 
Free publicity 
Rondom diverse evenementen is publiciteit 
verkregen voor de fondsen zoals het Knoop 
Gala. Daarnaast was er berichtgeving rondom 
de collecte in lokale en regionale kranten. Op 
onze website en op onze social media 
plaatsen wij vaak weer links naar free publicity 
rondom onze projecten en campagnes. 
 
Publiciteit rondom de collecte (Fonds 
verstandelijk gehandicapten) 
In samenwerking met Classic FM (onderdeel 
van de Skyradio group) heeft er tijdens de 
collecteweek een campagne gelopen. Deze 
campagne bestond uit een aantal 
radiocommercials, radio-advertorials en een 
pagina op de website van Classic FM. Doel 
was om bekendheid te krijgen voor Fonds 
verstandelijk gehandicapten en de 
collecteweek. 
 
Klachtenprocedure 
De stichting vindt klachten waardevolle 
informatie om haar organisatieprocessen en 
diensten te verbeteren. Wij voeren dan ook 
een actief klachtenbeleid, waarbij klachten 
binnen twee weken afgehandeld worden. In 
sommige gevallen is er meer tijd nodig voor 
nader onderzoek; dit wordt dan gemeld aan 
degene die de klacht heeft ingediend.  
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Interne communicatie 
Interne communicatie is een belangrijk 
managementinstrument en een cruciaal middel 
bij eventuele veranderingen in de organisatie. 
Keuzes vanuit het management voor de koers 
van organisatie kunnen consequenties hebben 
voor personeel en manier van werken. Goede 
communicatie en medewerkersbetrokkenheid 
is dan van groot belang. Er heeft twee keer 
een personeelsvergadering plaatsgevonden.  
 
Bestuur en governance 
Verslag directeur/bestuurder 
In de organisatiestructuur is een duidelijke 
scheiding aangebracht tussen bestuur en 
toezicht. De directeur/bestuurder is 
eindverantwoordelijk voor de (dagelijkse) 
leiding en de uitvoering van haar programma’s 
en activiteiten. Daarnaast behoren het beheer 
van het kantoor van de Stichting en het voeren 
van de administratie tot de taken van de 
directeur/bestuurder. Het toezicht daarop is 
belegd bij de Raad van Toezicht die zich laat 
bijstaan door een Audit Commissie. 
 
In 2015 is afscheid genomen van één lid van 
de Raad van Toezicht. In juni 2015 zijn twee 
nieuwe leden toegetreden tot de Raad van 
Toezicht. 
 
De directeur/bestuurder stelt een 
meerjarenbeleidsplan en een begroting op; 
deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan 
de Raad van Toezicht. Over de voortgang en 
de realisatie van resultaten wordt periodiek 
gerapporteerd aan de Raad van Toezicht.  
 
De belangrijkste aandachtpunten in 2015 
waren onder meer: personeelsbezetting in 
verband met reorganisatie en enkele langdurig 
zieken, vervanging hoofd financiële 
administratie, keuze en implementatie nieuw 
ICT-systeem voor donateurs en projecten, 
statutaire wijziging Raad van Advies en 
onderzoek inrichting provinciale commissies.  
 
Verantwoordingsverklaring 
De Raad van Toezicht bestaat uit zeven 
personen; voorzitter is de heer J.W.A. van 
Dijk. Zie bijlage voor een overzicht van de 
leden van de Raad van Toezicht en hun 
relevante nevenfuncties. De Raad van 
Toezicht is in het verslagjaar driemaal bij 
elkaar geweest. In 2015 zijn onder meer de 
volgende onderwerpen behandeld door de 
Raad van Toezicht: meerjarenbeleid 2015-
2017, goedkeuring jaarrekening 2014 en 
budget 2016, toetreding nieuwe leden Raad 
van Toezicht, benoeming nieuwe accountant, 
voorstel statutaire wijziging omtrent Raad van 

Advies, voorstel onderzoek naar inrichting 
provinciale commissies en nog openstaande 
bestemmingsfondsen.  
Kandidaat-leden voor de Raad van Toezicht 
hebben eerst een gesprek met de voorzitter en 
vicevoorzitter. Als dit positief is, wordt advies 
gevraagd aan de directeur/bestuurder. Daarna 
wordt de kandidaat voorgedragen in de 
vergadering en als ieder daarmee akkoord is, 
benoemd. De directeur heeft uitsluitend een 
adviserende rol. 
 
De Raad van Toezicht ontvangt geen 
vergoeding voor haar werkzaamheden; alleen 
de in het kader van de Raad werkelijk 
gemaakte reis- en verblijfkosten worden 
vergoed. 
In 2015 heeft mevrouw Van Dijk afscheid 
genomen als vicevoorzitter van de Raad van 
Toezicht. Nieuw benoemd zijn mevrouw 
C.M.W. Reusken (lid) en mevrouw J.M.J.C. 
Westerbeek (vicevoorzitter). 
 
Raad van Advies 
De Raad van Advies adviseert de 
directeur/bestuurder op met name strategische 
vraagstukken. De Raad van Advies is in 2015 
niet bij elkaar geweest. Zie bijlage voor een 
overzicht van de leden van de Raad van 
Advies. 
 
Bestedingencommissie 
De bestedingencommissie wordt gevormd 
door enige leden van de Raad van Advies; 
voorzitter is de heer P. Vos (voormalig 
secretaris voor de Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg). De commissie 
heeft tot taak alle landelijke aanvragen van 
beide fondsen boven de €15.000 te 
beoordelen en een advies te formuleren over 
de mogelijke toekenning van financiële 
middelen. Het advies wordt voorgelegd aan de 
directeur/bestuurder, die daarover vervolgens 
een besluit neemt. De bestedingencommissie 
is in 2015 viermaal bij elkaar geweest.  
 
Auditcommissie 
De Auditcommissie bestaat uit ten minste drie 
leden en wordt benoemd door de Raad van 
Toezicht. Uit zijn midden benoemt de Raad 
van Toezicht twee leden in de Auditcommissie, 
met dien verstande dat ten minste één lid 
kennis en ervaring op financieel terrein heeft 
opgedaan. De Auditcommissie heeft tot taak 
het voorbereiden van de besluitvorming van de 
Raad van Toezicht over de financiële gang 
van zaken van de organisatie. Tevens toetst 
de Auditcommissie de administratieve 
organisatie en controle. Voorzitter is de heer 
G.G. Bak. De Auditcommissie is in 2015 
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tweemaal bij elkaar geweest. Bij de 
vergaderingen zijn vanuit de stichting is de 
directeur/bestuurder en het hoofd financiële 
administratie en bedrijfsvoering aanwezig. Bij 
één bijeenkomst was de accountant van de 
organisatie aanwezig. Zie bijlage voor een 
overzicht van de leden van de 
Auditcommissie. 
 
Externe accountant 
Vanaf het boekjaar 2015 is Schuiteman & 
Partners Registeraccountants B.V. de nieuwe 
accountant van de stichting. 
 
Remuneratiecommissie 
De remuneratiecommissie is, onder 
verantwoordelijkheid van de Raad van 
Toezicht belast met het beloningsbeleid van 
de directeur/bestuurder. Voorzitter is de heer 
J.W.A. van Dijk.  
 
Directie/bestuur 
Sinds1 september 2014 is Daniëlle Schutgens 
directeur/bestuurder van de stichting. Voor de 
bezoldiging van de directeur/bestuurder is de 
Adviesregeling Beloning Directeuren van 
Goede Doelen Nederland gevolgd. De functies 
zijn ingeschaald in functiegroep I.  
 
Medezeggenschap 
De medezeggenschap in de organisatie is 
geregeld via een personeelsvergadering. In 
2015 is het personeel twee keer bij elkaar 
gekomen.  
 
Vertrouwenspersoon 
De heer Popping is vertrouwenspersoon van 
de organisatie. In 2015 is geen beroep op hem 
gedaan. 
 
Vrijwilligers 
Ongeveer 25.000 vrijwilligers zetten zich 
jaarlijks in om de nationale collecte van Fonds 
verstandelijk gehandicapten mogelijk te 
maken. Dat blijkt echter niet voldoende te zijn 
om alle Nederlanders te bereiken in de 
collecteweek en moeten wervingsacties 
georganiseerd worden om het 
vrijwilligersbestand op peil te houden en zo 
mogelijk uit te breiden. Het bel-me-niet register 
is daarbij een flinke hindernis. Werving van 
vrijwilligers via wervingsbureaus is in korte tijd 
zeer kostbaar geworden. De regionale 
collectecoördinatoren ondersteunen de 
vrijwilligers en organiseren ook zelf werving 
van nieuwe vrijwilligers. Waar mogelijk 
benutten zij evenementen e.d. om vrijwilligers 
te werven of fondsen te werven.  
 

Op het landelijk bureau is verder gewerkt aan 
de opbouw van een databestand met 
adresgegevens van alle vrijwilligers. De 
provinciale commissies van Fonds 
verstandelijk gehandicapten zijn samengesteld 
uit vrijwilligers met betrokkenheid tot de 
doelgroep. Zij beoordelen de lokale en 
regionale aanvragen en adviseren de 
directeur/bestuurder. 
 
Tenslotte zijn ook vrijwilligers actief op het 
landelijk bureau in Bunnik: secretariële 
werkzaamheden, archiveren, verzorgen van 
de lunch, klein onderhoud e.d. Daarnaast 
verrichten de meeste medewerkers een 
aanzienlijk aantal uren vrijwillig ten behoeve 
van activiteiten van de stichting. Hun inzet 
wordt zeer op prijs gesteld.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
De organisatie volgt de CAO Welzijn & 
Maatschappelijke Dienstverlening voor wat 
betreft de primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Voor de beloning van de 
directie wordt de GDN Adviesregeling Directie 
Goede Doelenorganisaties gevolgd. 
 
Een blik op de toekomst: 2016 
Stichting Meedoen mogelijk maken blijft zich 
inzetten om een inclusieve samenleving 
mogelijk te maken. In 2016 staat de ratificatie 
van het VN verdrag voor de rechten van 
mensen met een beperking op het 
programma. Onze steun zetten we in middels 
projectfinanciering via de Coalitie van Inclusie, 
waarin mensen met een beperking zelf ingezet 
en gefaciliteerd worden om de implementatie 
van het VN verdrag te monitoren en bij te 
dragen aan de eerste rapportage aan het VN 
comité.  
 
Fondsenwerving 
Vernieuwende samenwerkingen 
Voor het Revalidatiefonds zijn we de 
voorbereidingen gestart om gezamenlijk met 
stakeholders marketing, communicatie en 
fondsenwerving op te zetten in de vorm van 
een landelijke campagne rondom dwarslaesie. 
Dit heeft geresulteerd in een commitment van 
7 revalidatiecentra, DON en Revalidatie 
Nederland.  
 
Collecte blijven vernieuwen 
Wij blijven geloven in de waarde van onze 
collecte en gaan ook komend jaar weer 
investeren in het verbeteren van het succes 
door: 

- Collecte Eigen Opbrengst uit te bouwen 
en te verbeteren, gezien de forse groei die 
al gerealiseerd is in 2015 
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- Te onderzoeken of de organisatie van de 
collecte efficiënter kan door samen te 
werken met andere fondsen die dezelfde 
doelgroep bedienen 

- Meer te communiceren en online 
marketing in te zetten voorafgaand en 
tijdens de collecte  

- Collectanten actief te benaderen om ieder 
één collectant erbij te zoeken  

 
Inzetten op brede financiële basis 
Om naast de giften van donateurs te werken 
aan een solide financiële basis, wordt continu 
gezocht naar nieuwe vermogensfondsen waar 
projectaanvragen aan gekoppeld kunnen 
worden. Daarnaast krijgt nalatenschappen 
structureel een plek in ons 
fondsenwervingsbeleid en wordt crowdfunding 
geprofessionaliseerd. Ook wordt gewerkt aan 
een loyaliteitsprogramma om loyale donateurs 
(in hoogte van donatie of in duur van 
donateurschap) te belonen voor hun 
betrokkenheid bij de fondsen.  
 
Verbeteren ICT en CRM 
In 2016 wordt de ICT-omgeving sterk 
verbeterd en Salesforce geïmplementeerd. 
Hierdoor worden alle data uiteindelijk 
samengevoegd in één systeem en wordt een 
collectief geheugen van kwalitatieve data 
opgebouwd. Er kunnen vanuit dit systeem 
gestructureerde mailingsacties worden 
opgezet, meer informatie over projecten snel 
inzichtelijk worden gemaakt en gegevens van 
donateurs beter worden verwerkt. De 
verwachting is dat eind 2016 het grootste deel 
van alle data overgebracht is naar Salesforce. 
 
Bestedingen 
Impact maken binnen specifieke thema’s 
Met focus op een beperkt aantal thema’s 
maken we meer impact binnen die thema’s: 
arbeidsparticipatie, persoonlijke ontwikkeling, 
zelfredzaamheid, eigen regie, voorkomen van 
sociaal isolement en e-health zijn de thema’s 
voor Stichting meedoen mogelijk maken. 
Projecten die hier niet binnen vallen worden 
niet meer aangenomen. De volgende stap is 
dat wij zelf nog meer proactief op zoek gaan 
naar projecten die passen bij thema’s die wij 
onder de aandacht willen brengen, naast het 
op basis van binnengekomen aanvragen 
goedkeuren al dan niet afwijzen van projecten 
binnen de thema’s.  
 
Impact en CBF 
Omdat zowel onze eigen behoefte aan solide 
impactmeting groot is en het naar verwachting 
een belangrijke rol zal spelen in het nieuwe 

CBF, onderzoeken wij hoe we met de 
Hogeschool Rotterdam een vorm van 
programma-evaluatie als minor-opdracht 
kunnen formuleren zodat een groep studenten 
de effectmeting op een (aantal) project(en) op 
zich kan nemen. Zo toetsen wij op 
verschillende manieren of wij de juiste keuzes 
maken om onze inhoudelijke doelen te 
realiseren én om kennis op te bouwen.  
 
In afwachting van de nieuwe richtlijnen van het 
nieuwe validatiesysteem vanuit het CBF-
keurmerk zullen wij effectmeting verder 
concretiseren en integreren in onze dagelijkse 
werkwijze. 
 
Ervaringsdeskundigen panels 
Voor beide fondsen hebben wij in 2015 een 
start gemaakt met het oprichten van een 
ervaringsdeskundigen panel. In 2016 gaan wij 
hier gestructureerd mee aan de slag door 
meerdere keren per jaar de panels bijeen te 
laten komen om steeds één onderwerp te 
bespreken. Voorbeelden van deze 
onderwerpen zijn: 

- Wat vind je van de projecten die ons fonds 
steunt? 

- Hoe vind je dat er met jou 
gecommuniceerd wordt?  

- Wat zou er moeten verbeteren om jou 
dezelfde kansen te geven als mensen 
zonder beperking? 

 
Onderzoek provinciale commissies 
De provinciale commissies zijn sinds jaar en 
dag betrokken bij de advisering van de 
kleinschalige lokale projecten van Fonds 
verstandelijk gehandicapten. Na decennia 
gewerkt te hebben met een provinciale 
structuur onderzoeken we deze aanpak met 
als doel meer winst te behalen op het gebied 
van kwaliteit en efficiëntie.  
 
Aanvraag.nl alleen nog Revalidatiefonds 
In 2016 hebben we besloten Fonds 
verstandelijk gehandicapten terug te trekken 
uit aanvraag.nl. De werkwijze van aanvraag.nl 
past niet goed bij onze aanpak binnen de 
provinciale structuur. Het levert voor Fonds 
verstandelijk gehandicapten zowel inhoudelijk 
als procedureel te weinig meerwaarde op. 
 
 
 
 
 
 
Daniëlle Schutgens 
Directeur/bestuurder
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STICHTING MEEDOEN MOGELIJK MAKEN 
   

     BALANS 
        31-12-2015   31-12-2014 

     ACTIVA 
    

     Immateriële vaste activa 
 

54.450 
 

0 

     

     Materiële vaste activa 
 

25.414 
 

27.666 

     

  
  

 
  

  
79.864 

 
27.666 

     Vorderingen en overlopende activa 824.422 
 

666.977 
 

     

     Effecten 5.848.650 
 

5.663.242 
 

     

     Liquide middelen 2.543.003 
 

2.189.255 
 

 
  

 
  

 

     

  
9.216.075 

 
8.519.474 

     

     

     

  
  

 
  

     Totaal 
 

9.295.939 
 

8.547.140 
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STICHTING MEEDOEN MOGELIJK MAKEN 
   

     BALANS 
        31-12-2015   31-12-2014 

     PASSIVA 
    

     

     Reserves en fondsen 
    

       Reserves 
        Stichtingskapitaal 45 

 
45 

     Continuïteitsreserve 1.898.208 
 

1.693.921 
     Reserve waardeverschillen beleggingen 589.138 

 
691.086 

     Bestemmingsreserves 1.639.663 
 

981.914 
 

     

  
4.127.054 

 
3.366.966 

       Fondsen 
        Bestemmingsfondsen 
 

602.980 
 

638.127 

     Totaal reserves en fondsen 
 

4.730.034 
 

4.005.093 

     

     

     

     Kortlopende schulden 
 

4.565.905 
 

4.542.047 

       
 

  
 

  

     Totaal 
 

9.295.939 
 

8.547.140 
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STICHTING MEEDOEN MOGELIJK MAKEN 
     

   
  

  STAAT VAN BATEN EN LASTEN werkelijk 
 

begroting 
 

werkelijk 

  2015   2015   2014 

      

      BATEN: 
     

      

      Baten uit eigen fondsenwerving 3.851.050 
 

2.541.000 
 

3.424.571 

      

      

      Baten uit acties van derden 1.679.128 
 

1.728.000 
 

1.582.882 

      

      

      Rentebaten en baten uit beleggingen 225.451 
 

222.000 
 

496.392 

      

      

      Overige baten 0 
 

0 
 

0 

 
  

 
  

 
  

      

      

      SOM DER BATEN 5.755.629 
 

4.491.000 
 

5.503.845 
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STICHTING MEEDOEN MOGELIJK MAKEN 
       
  

  
  STAAT VAN BATEN EN LASTEN werkelijk 

 
begroting 

 
werkelijk 

  2015   2015   2014 

      

      LASTEN: 
     

      Besteed aan doelstelling 3.552.550 
 

3.374.000 
 

3.604.569 

(in % van het totaal van de baten) 61,7% 
 

75,1% 
 

65,5% 

      

      Kosten eigen fondsenwerving 743.723 
 

585.000 
 

596.038 

      Kosten acties derden 156.801 
 

50.000 
 

0 

      Kosten van beleggingen 54.220 
 

62.000 
 

74.337 

      Overige lasten 25.177 
 

0 
 

6.709 

      Kosten beheer en administratie 498.217 
 

420.000 
 

441.961 

      

      SOM DER LASTEN 5.030.688 
 

4.491.000 
 

4.723.614 

      SOM DER BATEN 5.755.629 
 

4.491.000 
 

5.503.845 

      OPERATIONEEL SALDO 724.941 
 

0 
 

780.231 

      Mutatie reserve waardeverschillen beleggingen 101.948 
 

0 
 

-325.763 

Mutatie bestemmingsreserve projecten  -377.749 
 

0 
 

20.915 

Dotatie toekomstige projecten RF -280.000 
 

0 
 

-200.000 

Vrijval bestemmingsfondsen 35.147 
 

0 
 

0 

      Resultaat ten gunste van continuïteitsreserve 204.287 
 

0 
 

275.383 

      

      

      Kengetallen 
     Kostenpercentage eigen fondsenwerving  19,3% 

 
23,0% 

 
17,4% 

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. totale baten 61,7% 
 

75,1% 
 

65,5% 

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. totale lasten  70,6% 
 

75,1% 
 

76,3% 

Kostenpercentage beheer en administratie 9,9% 
 

9,4% 
 

9,4% 
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STICHTING MEEDOEN MOGELIJK MAKEN 
     

       
KASSTROOMOVERZICHT 2015 

      

       
  

      

       

  
 Boekjaar 2015     Boekjaar 2014  

       

       

       Operationeel saldo van baten en lasten 
 

724.941 
  

780.231 
 Afschrijvingen materiële vaste activa 

 
14.970 

  
21.519 

 

  
  

  
  

 Kasstroom 
  

739.911 
  

801.750 

       Mutatie effecten 
 

-185.408  
  

-1.399.303  
 Mutatie vorderingen en overlopende activa 

 
-157.444  

  
         23.989  

 Kortlopende schulden 
 

         23.858  
  

359.554 
 

       Mutatie werkkapitaal 
  

-318.994 
  

-1.015.760 

       Kasstroom uit operationele activiteiten 
  

420.917 
  

-214.010 

       Investeringen in (im)materiële vaste activa 
 

-67.169 
  

-14.782 
 Investering in financiële vaste activa 

 
0 

  
93.750 

 

       Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
  

-67.169 
  

78.968 

       Netto kasstroom 
  

353.748 
  

-135.042 

       

       Liquide middelen begin boekjaar 
  

2.189.255 
  

2.324.297 

Liquide middelen eind boekjaar 
  

2.543.003   
 

2.189.255 

       Mutatie liquide middelen 
  

353.748 
  

-135.042 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 
Algemene toelichting 
 
Activiteiten 
De activiteiten van de Stichting Meedoen mogelijk maken betreffen voornamelijk het bevorderen van 
het functioneren in de samenleving en/of de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met 
een handicap, alsmede het zich inzetten ter voorkoming dat mensen met een beperking tussen wal 
en schip vallen een en ander te realiseren in het kader van ideële doelstellingen van de stichting (zie 
statuten). 
 
Continuïteit 
Het eigen vermogen van Stichting Meedoen mogelijk maken bedraagt per 31 december 2015 
€ 1.898.208, een toename in 2015 van € 204.287. 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. 
 
Toelichting op het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of 
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.  
 
Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 
van Stichting Meedoen mogelijk maken zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel 
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost. 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen, 
die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering 
plaats tegen de verkrijgingsprijs.  
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 
 
Immateriële en materiële vaste activa 
Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.  
 
Effecten 
Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.  
Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen reële waarde. 
Waardeveranderingen worden in de staat van baten en lasten verwerkt. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen 
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de 
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van 
de staat van baten en lasten gebracht. 
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Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
 
Reserves en fondsen 
De reserves en fondsen zijn zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is 
en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van de reserves en fondsen een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn 
toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. 
 In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve 
vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld. 
 
Bestemmingsreserve 
Het bestuur heeft een deel van de reserves afgezonderd voor een speciaal doel. 
 
Bestemmingsfonds 
Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke bestemming gegeven. Daarnaast is 
door Stichting meedoen mogelijk maken t.a.v. Fonds Verstandelijk gehandicapten het deel van de 
collecteopbrengst 2015 onder aftrek van operationele kosten in een bestemmingsreserve 
ondergebracht ten behoeve van subsidies ( toezeggingen doelbestedingen) in 2016. 
 
Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
Algemeen 
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der 
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij 
voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden 
gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige 
baten in de staat van baten en lasten verantwoord. 
 
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten 
verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede 
gelden opgenomen in de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een 
onttrekking aan bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van 
baten en lasten. 
 
Sponsorbijdragen 
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. 
 
Giften 
Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld 
waardeerbare diensten van bedrijven betreft. De niet financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt 
geleverd, wordt niet in de staat van baten en lasten verantwoord. 
 
Nalatenschappen 
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. 
 
Baten uit acties van derden 
Baten uit acties van derden worden verantwoord in het jaar waarin de ontvangst heeft 
plaatsgevonden danwel de toekenning is gedaan. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
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Personeelsbeloningen 
 
Periodiek betaalbare beloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat 
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
 
Pensioenen 
Meedoen mogelijk maken heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de 
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 
De volgens de CAO afgesloten pensioenregeling betreft een toegezegd pensioenregeling op basis 
van voorwaardelijk geïndexeerd middelloon. 
 
Afschrijvingen 
Immateriële en materiële vaste activa wordt vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven 
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.  
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 
 
Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de 
berekening van de effectieve rente worden meegenomen. 
 
Verstrekte subsidies 
Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot toekenning 
schriftelijk aan de subsidieontvanger is medegedeeld. Deze verplichtingen worden gedeeltelijk in het 
lopende boekjaar en gedeeltelijk in komende boekjaren afgewikkeld. Met name bij het 
Revalidatiefonds vindt afwikkeling van de subsidieverplichtingen, vanwege de langlopende 
onderzoeksprojecten, pas na enkele boekjaren plaats. 
 
Bijzondere posten 
Bijzondere kosten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren 
tot het saldo uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart 
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 
 
Grondslagen van segmentering 
In de jaarrekening wordt een segmentatie van de balans en staat van baten en lasten gemaakt in de 
twee merken: Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicapten. 
Alle bezittingen en schulden zijn op basis van het karakter en de herkomst van de posten 
toegerekend aan één van beide merken. 
 
Alle baten zijn op basis van de herkomst van de baten toegerekend aan één van beide merken. Op 
het moment dat baten voortkomen uit een gemeenschappelijke actie van beide merken, worden deze 
evenredig toegerekend. De lasten zijn toegerekend op basis van de verdeling van de inspanningen 
die ten grondslag liggen aan de lasten. Deze zijn geschat aan de hand van de 
urenbesteding van de medewerkers van de stichting.  
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TOELICHTING OP DE BALANS 
              

     IMMATERIELE VASTE ACTIVA 
    Betreft een investering in software voor CRM en voor de projectenadministratie, totaal € 54.450. 

 De software zal in de eerste helft van 2016 in gebruik worden genomen. 
   Afschrijving zal vanaf datum ingebruikneming plaatsvinden op basis van 20% per jaar. 

     

     MATERIËLE VASTE ACTIVA 
    Betreft inventaris en computerapparatuur waarvan afschrijving plaatsvind op basis van 20% per jaar. 

     Alle inventaris en computerapparatuur wordt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering ingezet. 
 

     

 
31 december 

 

 
2015 

 
2014 

 

     

     Cumulatieve aanschaffingswaarde  145.057  
 

 132.530  
 Cumulatieve afschrijvingen -119.643  

 
-104.864  

 Boekwaarde 25.414 
 

27.666 
 

     

     De mutaties zijn in totalen: 2015 
 

2014 
 

     

     Stand per 1 januari     27.665  
 

   34.402  
 Investeringen    12.719  

 
   14.783  

 Afschrijvingen -14.970  
 

-21.519  
 

     Stand per 31 december  25.414 
 

27.666 
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TOELICHTING OP DE BALANS 
       

        

VORDERINGEN KORTE TERMIJN EN OVERLOPENDE ACTIVA 
  

 
31-12-2015 

 
31-12-2014 

    Legaten en nalatenschappen         480.900  
 

            19.897  

SupportActie         100.615  
 

          124.485  

Overlopende rente vastrentende waarden           81.701  
 

            76.121  

Nuts Ohra inzake GRAIL project            73.500  
 

          129.750  

Vorderingen inzake loterijen           38.145  
 

          197.993  

Vooruitbetaalde kosten Knoopgala           11.024  
 

            73.417  

WIA (Hendriks)             6.709  
 

                      -  

Ziekengeld             5.913  
 

                      -  

Vooruitbetaalde kosten             5.765  
 

              3.757  

Te ontvangen opbrengsten             5.000  
 

                      -  

Rente inzake Stichting Farby             4.200  
 

                      -  

Computerkosten             3.267  
 

                      -  

Bankrente             1.824  
 

                      -  

Depotbedrag TPG             1.195  
 

              1.195  

Toezegging St Kinderfonds van Dusseldorp                    -  
 

            10.000  

Diversen              4.664  
 

            30.362  

 
        824.422  

 
          666.977  

EFFECTEN 
   

 
Beurswaarde 

 
Beurswaarde 

 
31-12-2015 

 
31-12-2014 

    Zakelijke waarden      1.396.559  
 

1.475.785  

Vastrentende waarden      4.205.788  
 

3.973.512  

Alternatieve beleggingen         246.303  
 

213.945  

 
     5.848.650  

 
5.663.242  

    De effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarde. Voor ongerealiseerde koerswinsten wordt een 
reserve gevormd. Voor beleggingen waarbij de beurswaarde lager is dan de verkrijgingsprijs wordt 
ongerealiseerd koersverlies ten laste van het resultaat gebracht. 

    LIQUIDE MIDDELEN 
   

 
31-12-2015 

 
31-12-2014 

Banken: 
   ING Bank      1.463.393  

 
       1.449.934  

Rabobank      1.005.458  
 

          640.491  

ABN AMRO MeesPierson           53.311  
 

            18.728  

Staalbankiers           19.780  
 

            78.533  

 
     2.541.942  

 
       2.187.686  

    Kas             1.061  
 

              1.569  

 
     2.543.003  

 
       2.189.255  
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TOELICHTING OP DE BALANS 
            

 
     

RESERVES EN FONDSEN 
    

 
2015 

 
2014 

 Reserves 
    Continuïteitsreserve: 
    Saldo 1 januari     1.693.921  

 
  1.418.538  

 Positief resultaat boekjaar ten gunste van continuïteitsreserve        204.287  
 

     275.383  
 Saldo 31 december 1.898.208  

 
1.693.921  

  

 
Het bestuur heeft in 2013 haar beleid vastgesteld m.b.t. de gewenste hoogte van de continuïteitsreserve en 
deze vastgesteld in lijn met de RJ 650 en door de brancheorganisatie VFI (nu Goede Doelen Nederland) 
uitgegeven Richtlijn financieel beheer goede doelen. Het beleid is er op gericht minimaal 50% en maximaal 
100% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie als continuïteitsreserve na te streven en het maximum 
te bereiken per ultimo 2015. 
Ultimo 2015 is de continuïteitsreserve op het niveau van 100% van de kosten van de werkorganisatie. 
In de kosten van de werkorganisatie zitten behalve personeels-, huisvestings- bureau- en algemene kosten 
ook de kosten van uitbesteed werk; publicatie en communicatie en kosten acties van derden. 

     Reserve waardeverschillen beleggingen: 
    Saldo 1 januari 691.086  

 
365.323  

 Vrijval resp. dotatie boekjaar  -101.948  
 

325.763  
 Saldo 31 december 589.138  

 
691.086  

  

 
De reserve vertegenwoordigt het verschil tussen de beurswaarde van de effecten op balansdatum t.o.v. de 
oorspronkelijke verkrijgingsprijs. In geval de beurswaarde lager is dan de verkrijgingsprijs wordt dit ten laste 
van het resultaat van het boekjaar gebracht. 

     Bestemmingsreserves 
    Provinciale projecten: 
    Saldo 1 januari        244.385  

 
     390.287  

 Vrijval bestemmingsreserve provinciale projecten          -15.443 
 

     -145.902 
 Saldo 31 december        228.942  

 
     244.385  

 

     Landelijke projecten: 
    Saldo 1 januari        537.529  

 
     481.117  

 Dotatie boekjaar        393.192  
 

     124.987  
 Vrijval t.g.v. bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling                    -  

 
       -68.575 

 Saldo 31 december        930.721  
 

     537.529  
 

     Afdeling innovatie en ontwikkeling: 
    Saldo 1 januari                    -  

 
       -68.575 

 Dotatie t.l.v. continuïteitsreserve                    -  
 

       68.575  
 Saldo 31 december                    -  

 
                 -  
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Projecten Revalidatiefonds:  
    Saldo 1 januari        200.000  

 
     200.000  

 Dotatie boekjaar        280.000  
 

                 -  
 Saldo 31 december        480.000  

 
     200.000  

 

     Totaal bestemmingsreserves     1.639.663  
 

     981.914  
 

     

     
De bestemmingsreserves zijn volgens bestendige gedragslijn berekend en vertegenwoordigen per  
31 december het bedrag wat van de collecte en overige opbrengsten in het verslagjaar overblijft na 
inhouding van operationele kosten en beschikbaar is voor toekenningen in het nieuwe verslagjaar (2016). In 
het laatste kwartaal van 2015 zijn bij het Revalidatiefonds aanzienlijke extra baten uit nalatenschappen 
verwerkt. Hierdoor was het niet mogelijk om nog geschikte projecten te selecteren en aan de 
bestedingencommissie voor te leggen ter advies. Daarom is een bedrag van € 280.000 gedoteerd aan de 
reserve Projecten. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 
              

     

RESERVES EN FONDSEN 
    

 
31-12-2015 

 
31-12-2014 

 Bestemmingsfondsen 
    

     
Revalidatie na herseninfarct         427.515  

 

       
427.515  

  
Dit fonds is bestemd voor patiënten die revalidatie behoeven t.g.v. een herseninfarct (beroerte).Vanaf 2016 
zullen, met hernieuwde inspanning, projecten worden geselecteerd voor specifiek deze doelstelling. 

     
K.N.A.C.(jeugdige verkeersslachtoffers)         143.936  

 

       
143.936  

  
Dit fonds is bestemd voor projecten ter bevordering van de revalidatie van jeugdige slachtoffers die t.g.v.  
een verkeersongeval schedel- of hersenletsel hebben opgelopen. Vanaf 2016 zullen, met hernieuwde 
inspanning, projecten worden geselecteerd, die aansluiten bij, of verband houden met deze doelstelling. 

     Together4Adventure          31.529  
 

                 -  
  

Betreft een samenwerkingsverband met Accent Praktijkonderwijs met als doel projecten te ondersteunen  
om jonge mensen met een beperking, naast regulier onderwijs, uit een potentieel isolement te halen en te 
houden d.m.v. vrijetijdsbesteding en stimulering van een sociaal netwerk. Het saldo ultimo boekjaar is nog 
bestemd voor projecten (dotatie verwerkt via de resultaatbestemming). 

     
Oost Europa Fonds                   -  

 

        
13.957  

  
Het resterend saldo van dit bestemmingsfonds is in 2015 vrijgevallen, ten gunste van de algemene 
doelstelling van het Revalidatiefonds. 

     
Zwakzinnigenzorg Utrecht                   -  

 

        
52.719  

  
Het resterend saldo van dit bestemmingsfonds is in 2015 vrijgevallen, ten gunste van de algemene 
doelstelling van het Fonds verstandelijk gehandicapten. 

     
Totaal fondsen         602.980  

 

       
638.127  
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KORTLOPENDE SCHULDEN 
    In 2015 zijn in totaal 321 project subsidies toekend voor een totaal bedrag van € 2.681.285 

 waarvan door het Revalidatiefonds 37 projecten voor een totaal bedrag van € 1.084.819 

 en door het Fonds verstandelijk gehandicapten 284 projecten voor een totaal bedrag van € 1.596.466 

       31-12-2015 
 

31-12-2014 
 Revalidatiefonds 

    Openstaande posten ultimo boekjaar: 
    Projecten kleiner dan 5.000          19.144  8        81.700  23 

Projecten tussen 5.000 en 25.000         533.112  42      602.857  32 

25.000 en hoger      2.593.412  34   2.690.200  36 

 
     3.145.668  84   3.374.757  91 

Fonds Verstandelijk Gehandicapten 
    Openstaande posten provinciale projecten einde boekjaar (112 st)           158.867  

 
     159.757  

 

     Openstaande posten landelijke projecten einde boekjaar (77 st.)         847.805  
 

     717.768  
 

Totaal Projectcrediteuren      4.152.340  
 

    
4.252.282  

  
Verdeling projectcrediteuren naar jaar van ontstaan 

     
         Jaar Revalidatiefonds Fonds verstandelijk gehandicapten totaal 

       Provinciaal Landelijk     
   2006 50.000 

  
50.000   

   2009 82.145 
 

  82.145   
   2010 84.500 

 
10.000 94.500   

   2011 259.779 17.000 99.458 376.237   
   2012 413.110 8.650 7.500 429.260   
   2013 262.961 4.200 212.542 479.703   
   2014 1.193.126 4.542 95.470 1.293.138   
   2015 800.047 124.475 422.835 1.347.357   
   

  3.145.668 158.867 847.805 4.152.340   
   

         Overige crediteuren 210.938 
 

90.553 

Nog te betalen en vooruitontvangen 
   Loonheffing, sociale lasten en pensioenpremies            55.533  

 
60.312  

Vakantiedagen en overuren            42.939  
 

38.320  

Vakantiegeld            27.500  
 

27.211  

Suppletieregeling inzake (ex) personeel            18.173  
 

0  

Externe dienstverleners            13.000  
 

19.084  

Rente en bankkosten            11.508  
 

11.965  

Investeringsverplichting immateriële vaste activa            10.890  
 

0  

Projecten             10.020  
 

13.939  

Bijdrage aan Stichting Farby              3.500  
 

0  

Project KNOOP                       -  
 

11.354  

Gemeente Bunnik inzake overname meubilair                      -  
 

6.234  

Diversen               9.564  
 

10.793  

Totaal          202.627  
 

        199.212  

Totaal kortlopende schulden 
         

4.565.905  
 

        
4.542.047  

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen       
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In 2015 heeft Fonds verstandelijk gehandicapten (FVG) een legaat aanvaard van € 642.000 onder  

de verplichting deze gelden direct ter beschikking te stellen van de Stichting Farby, die op haar beurt 

wordt verplicht dit bedrag aan te wenden voor de totstandkoming van een zorgboerderij. Ook dient 

FVG er op toe te zien dat de gelden binnen de Stichting Farby conform deze doelstelling worden 

aangewend. Ter ondersteuning van haar toezichthoudende rol heeft FVG de gelden voorlopig 

verstrekt in de vorm van een hypothecaire lening. Het is de bedoeling dat deze hypothecaire lening 

wordt kwijtgescholden zodra de opbouw van de zorgboerderij is gerealiseerd. Tot dat moment 

behoudt FVG - indien Stichting Farby in gebreke zou blijven te voldoen aan de haar opgelegde 

verplichting – het recht de lening terug te vorderen respectievelijk gebruik te maken van het 

hypothecaire recht van executie.         

In dat geval zal uit de alsdan naar FVG toekomende gelden een bestemmingsreserve worden 

gevormd, teneinde op een andere wijze recht te doen aan de wens van de legataris.   

Voor haar bemoeienis ontvangt FVG jaarlijks een rente van 1,5 % van het leningsbedrag (€ 9.630). 

Voor 2015 bedraagt de rente € 4.200.         

Met ingang van 1 januari 2015 is een nieuw huurcontract ingegaan met de Gemeente Bunnik en is 

jaarlijks opzegbaar. De huurprijs voor 2016 bedraagt € 32.605, exclusief servicekosten (€ 11.232). 

De leaseverplichting voor de copier bedraagt € 9.438 per jaar. De resterende leaseverplichting 

bedraagt € 30.673.           

Het Revalidatiefonds heeft in 2009 75 certificaten gekregen in verband met hun bijdrage aan het I-

Cane project (nominaal € 7.500). Eind 2015 zijn de certificaten van aandelen om niet aangeboden 

aan  I-Cane Social Technology BV. De certificaten zullen worden gedecertificeerd en de Stichting 

Administratiekantoor zal worden opgeheven. De transactie leidt niet tot negatieve resultaten. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

            

BATEN 
  

  
  

 

2015  2014 

 
werkelijk 

 
begroting 

 
werkelijk 

Baten uit eigen fondsenwerving 
     Collecten       971.119  

 
950.000 

 
   1.010.606  

Donaties en mailingen    1.210.475   }  
  

   1.035.383  

Notariële schenkingen         16.218   }  1.166.000 
 

       27.185  

Overige giften         16.788   }  
  

       76.353  
Schenking inzake Stichting Farby  
(2014: Meedoen = Groeien project*)       642.000  

 
                 -  

 
     625.000  

KNOOP project         85.466  
 

85.000 
 

       92.343  

GRAIL project                 -  
 

                 -  
 

       25.000  

Legaten en nalatenschappen       668.336  
 

150.000 
 

     196.072  

Bestemmingsgiften       163.482  
 

50.000 
 

     244.408  

Evenementen en projecten         77.166  
 

140.000 
 

       92.221  

Totaal baten uit eigen fondsenwerving    3.851.050  
 

2.541.000 
 

   3.424.571  

      *) In 2015 heeft het Fonds verstandelijk gehandicapten een legaat aanvaard van € 642.000, onder de 
voorwaarde deze gelden direct ter beschikking te stellen van de Stichting Farby ten behoeve van de 
totstandkoming van een zorgboerderij. Zie ook het gestelde onder "Niet uit de balans blijkende 
verplichtingen". 

 

2015  2014 

 
werkelijk 

 
begroting 

 
werkelijk 

Baten uit acties van derden 
     VriendenLoterij       687.041   1.053.000 

 
     909.677  

Loten VriendenLoterij       125.472  0 
 

     136.913  

Stichting Loterijacties Volksgezondheid:        326.356  300.000 
 

     321.763  

Support Actie       540.259  
 

375.000 
 

     214.529  

 
   1.679.128  

 
1.728.000 

 
   1.582.882  

      In het verslagjaar is besloten niet verder te investeren in toename van het aantal deelnemers van de 
Support Actie, maar het aantal deelnemers te handhaven op 10.000. Daardoor nam de cash-in flow toe 
van de Support Actie. 

 

2015  2014 

 
werkelijk 

 
begroting 

 
werkelijk 

Rentebaten en baten uit beleggingen 
     Obligaties: 
     Rente obligaties       132.066  

 
121.000 

 
     150.170  

 
      132.066  

 
121.000 

 
     150.170  

Aandelen: 
     Ontvangen dividend         32.163  }   

 
       36.352  

Gerealiseerd koersverschil effecten bij verkoop       169.609  } 95.000 
 

     -127.128 

Niet gerealiseerde koersverschillen op beleggingen       -113.302 }   
 

     432.500  

 
        88.470  

 
95.000 

 
     341.724  

Rente: 
     Hypothecaire vordering          4.200  

 
0 

 
                -  

Financiële instellingen             715  
 

6.000 
 

         4.498  

 
4.915   6.000  

 
         4.498  

 
      225.451         222.000  

 
     496.392  
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TOELICHTING VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

(NAAR BESTEMMING)               

        

   
werkelijk 

 
begroting 

 
werkelijk 

   
2015 

 
2015 

 
2014 

LASTEN 
  

     

        Besteed aan de doelstelling 
       Toegekende subsidies 
  

2.681.285 
 

2.432.000 
 

2.567.813 

Vrijval subsidies 
  

-98.520 
 

0 
 

-173.688 

Projecten  
  

73.165   98.000   208.541 

Totaal te verstrekken subsidies 
  

2.655.930 
 

2.530.000 
 

2.602.666 

Uitvoeringskosten eigen organisatie 
  

432.064 
 

405.000 
 

428.097 

Voorlichting en eigen activiteiten 
  

464.556 
 

439.000 
 

573.806 

Totaal besteed aan de doelstelling 
  

3.552.550   3.374.000   3.604.569 

        Kosten eigen fondsenwerving 
       Directe verwervingskosten 
  

       388.323  
 

311.000  
 

313.651  

Uitvoeringskosten eigen organisatie 
  

       355.400  
 

274.000  
 

282.387  

Totaalkosten eigen fondsenwerving 
  

      743.723  
 

585.000  
 

    596.038  

        De directe verwervingskosten bestaan uit de kosten verband houdende met de jaarlijkse collecte organisatie 
van het Fonds verstandelijk gehandicapten (exclusief personeelsgerelateerde kosten) t.b.v. € 80.924 (2014  
€ 126.134) en mailingen van zowel Fonds verstandelijk gehandicapten ad € 66.045 als het Revalidatiefonds 
t.b.v. € 83.758. 
        

   
werkelijk 

 
begroting 

 
werkelijk 

   
2015 

 
2015 

 
2014 

Kosten van beleggingen 
       Bewaarloon, provisie, bankkosten en waardeverschillen            54.220         62.000         74.337  

Totaal kosten van beleggingen            54.220         62.000         74.337  

Kosten beheer en administratie 
       Beheer & administratie     498.217   420.000     441.961 

Specificatie personeelskosten 
       Bruto salarissen *)   

 
795.271 

 
719.000 

 
686.700 

Pensioenlasten (Pensioenfonds Zorg en Welzijn)   
 

65.239 
 

70.000 
 

65.903 

Sociale lasten   
 

140.630 
 

140.000 
 

147.326 

Overige personeelskosten 
  

68.849 
 

62.000 
 

63.824 

Doorbelaste uren projecten 
  

-167.213 
 

-86.000 
 

-213.418 

   
902.776 

 
905.000 

 
750.335 

        *) In 2015 inclusief beëindigingsvergoedingen personeel en dotatie reservering suppletieregeling, totaal ad  
€ 86.046. 

 
2015 

 
2014 

personeelsbezetting full time 
 

parttime 
 

FTE 
 

FTE 

gemiddeld gedurende het verslagjaar 3,0 
 

11,3 
 

14,3 
 

14,3 

per einde van het verslagjaar 4,0 
 

11,0 
 

15,0 
 

14,4 
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TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
           

              
 

MODEL TOEREKENING BESTEDINGEN EN KOSTEN 
  

    
       

              
 

Unit/bestemming 

 Doelstelling   Werving baten  

Beheer en 
administratie 

 Totaal 
2015  

 
Begroting 

2015  
 Totaal 
2014  

 

Doelstelling 
FVG 

 
Doelstelling  

NRF   Overige  
 

Voorlichting  
 Eigen  

fondsenwerving  

 
Gezamenlijke  

acties  
 Acties 
derden  

 
Overige 
lasten  

 
Beleggingen  

 

                            
 

Subsidies en bijdragen  1.607.136  1.048.794                  2.655.930  2.530.000  2.602.666   

Uitbesteed werk                 296.143                   -        296.143  439.000  351.960  

Voorlichting en communicatie     
 

168.413  388.323            556.736  311.000  535.495   

Kosten acties derden     
 

      156.801        156.801  50.000                -   

Personeelskosten 186.043  116.025      253.355          347.353  902.776  905.000  750.335   

Huisvestingskosten 8.244  9.140      13.646          20.174  51.204  49.000  99.188   

Kantoor- en algemene kosten 53.404  59.209      88.399          130.690  331.702  145.000  302.924   

Overige lasten               25.176  54.220        -  79.396  62.000  81.046   

Subtotaal 
         

1.854.827  
         

1.233.168                -  
          

464.556  
                 

743.723  
                         

-  
              

156.801  
                 

25.176  
              

54.220  
           

498.217  
     

5.030.688  
            

4.491.000  
     

4.723.614   

              
 

Toerekening grondslagen 

Subsidies en bijdragen  worden bij toekenning gesplitst per fonds geboekt 

Uitbesteed werk  wordt bij ontvangst factuur per fonds geboekt waar uitbesteding betrekking op heeft 

Voorlichting en communicatie algemene publicatie kosten t.b.v. beide fondsen worden in de verhouding 50% - 50% over beide fondsen verdeeld; de specifieke 

    publicatie kosten per fonds worden t.l.v. dat fonds geboekt 

Personeelskosten  personeelskosten worden o.b.v. het urenregistratiesysteem en de tarieven per medewerker gealloceerd aan de beide fondsen,  

    Het Revalidatiefonds draagt 36% van de personeelskosten, Het Fonds verstandelijk gehandicapten 64%. 

Huisvestigingskosten  huisvestingskosten worden o.b.v. 50/50 verdeeld over beide fondsen 

Kantoor- en algemene kosten kantoor- en algemene kosten worden o.b.v. 50/50 verdeeld over beide fondsen 

Afschrijving en rente  toerekening op basis van allocatie van de betreffende activa waarop afschrijving betrekking heeft    

     



Jaarverslag en jaarrekening – stichting Meedoen mogelijk maken  Pagina 33 
 

TOELICHTING DIRECTIEBEZOLDIGING 
          

             

    Naam 
 

D.M.J.T.B. Schutgens 
 

B. Ubels 
      Functie 

 
Directeur/bestuurder 

  
Interim directeur/bestuurder 

    Dienstverband 
 

onbepaalde tijd 
  

beëindigd 
      uren/week 

 
36 

   
32 

      parttime % 
 

100 
   

n.v.t. 
      periode  

 
januari t/m december 2015 

 
januari t/m december 2014 

    

             Bezoldiging (EUR) 
           

             Jaarinkomen 
            

 
bruto salaris 84.000 

     
    

 
vakantiegeld 4.960 

     
    

 
eindejaarsuitkering 7.530 

     
    

   
  

     
    

Totaal 
   

96.490 
    

    

         
    

SV lasten (WG deel) 
 

9.179 
     

   

Belaste vergoedingen 
 

5.675 
     

   

Belastbare vergoedingen/bijtellingen 
      

   

Pensioenlasten (Wg deel) 
 

11.290 
     

    

    
26.144 

    
    

         
  

Totaal bezoldiging 2015 
  

122.634 
  

0 
 

    

         
   

Totaal bezoldiging 2014 
  

39.710 
  

146.475 *)     

         
    

             *) Inclusief 21% BTW. 
Mevrouw D.M.J.T.B. Schutgens is per 1 september 2014 in dienst getreden als directeur/bestuurder.  
Tot deze datum was mevrouw B. Ubels interim directeur/bestuurder. 
 
 
 
 
 

  



Jaarverslag en jaarrekening 2015 – stichting Meedoen mogelijk maken                  Pagina 34 
 

Fonds verstandelijk gehandicapten 
    

     BALANS 
        31-12-2015   31-12-2014 

     ACTIVA 
    

     Immateriële vaste activa 
 

27.225  
 

0 

     Materiële vaste activa 
 

16.267 
 

19.478 

  
  

 
  

  
43.492 

 
19.478 

     

     Vorderingen en overlopende activa 306.038 
 

234.187 
 

     Effecten 1.069.538 
 

1.047.824 
 

     Liquide middelen 1.226.820 
 

771.278 
 

 
  

 
  

 

  
2.602.396 

 
2.053.289 

     

     

  
  

 
  

     Totaal 
 

2.645.888 
 

2.072.767 
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Fonds verstandelijk gehandicapten 
    

     BALANS 
        31-12-2015   31-12-2014 

     PASSIVA 
    

     

     

     Reserves en fondsen 
    

       Reserves     
      Continuïteitsreserve 124.650 

 
104.539 

     Reserve waardeverschil beleggingen 48.069 
 

68.180 
     Bestemmingsreserves 1.159.663 

 
781.914 

 

  
1.332.382 

 
954.633 

       Fondsen 
 

  
     Bestemmingsfondsen 

 
31.529 

 
52.719 

     Totaal reserves en fondsen 
 

1.363.911 
 

1.007.352 

     

     Kortlopende schulden 
 

  
 

  

    Schuld aan fondsen 
     

171.556  
 

     108.953  
     Verplichtingen projecten 1.006.672  

 
877.525  

     Crediteuren 74.114  
 

43.699    

    Nog te betalen en vooruitontvangen 29.635  
 

35.238  
 

     

  
1.281.977 

 
1.065.415 

     Totaal 
 

2.645.888 
 

2.072.767 
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Fonds verstandelijk gehandicapten 
     

   
  

  STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk 
 

Begroting 
 

Werkelijk 

  2015   2015   2014 

      

      BATEN: 
     

      

      Baten uit eigen fondsenwerving 
     Collecten 971.119 

 
950.000 

 
1.010.606 

Mailingacties, giften en overige opbrengsten 628.737 
 

600.000 
 

522.010 

Legaten en nalatenschappen 218.119 
 

0 
 

51.542 

Project Knoop Gala 85.466 
 

85.000 
 

92.343 

Projecten  36.345 
 

60.000 
 

50.950 

Bestemmingsgiften 723.351 
 

0 
 

22.034 

      Totaal baten uit eigen fondsenwerving 2.663.137 
 

1.695.000 
 

1.749.485 

      

      Baten uit acties van derden 
     VriendenLoterij 200.000 

 
200.000 

 
200.000 

Loten VriendenLoterij 62.030 
 

33.000 
 

41.394 

Support Actie 540.259 
 

375.000 
 

214.529 

      Totaal baten uit acties van derden 802.289 
 

608.000 
 

455.923 

      Rentebaten en baten uit beleggingen -3.974 
 

46.000 
 

108.146 

 
  

 
  

 
  

      SOM DER BATEN 3.461.452   2.349.000   2.313.554 
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Fonds verstandelijk gehandicapten 
      

    
  

  STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
 

Werkelijk 
 

Begroting 
 

Werkelijk 

    2015   2015   2014 

       LASTEN: 
      

       Besteed aan doelstelling 
      Toegekende subsidies 
 

1.580.631 
 

1.166.000 
 

804.255 

Uitvoeringskosten eigen organisatie 
 

247.691 
 

246.000 
 

248.583 

Voorlichting en communicatie eigen activiteiten 
 

307.587 
 

217.000 
 

365.299 

Projecten   26.505 
 

54.000 
 

120.815 

       Totaal besteed aan doelstelling 
 

2.162.414 
 

1.683.000 
 

1.538.952 

       Verwervingskosten 
      Directe verwervingskosten         294.256  

 
      205.000  

 
    211.774  

Uitvoeringskosten eigen organisatie 
 

       243.846  
 

      200.000  
 

    200.518  

       Totaal kosten eigen fondsenwerving 
 

538.102 
 

405.000 
 

412.292 

       Kosten acties van derden 
 

111.488 
 

0 
 

0 

       Kosten van beleggingen en bankkosten 
 

15.197 
 

22.000 
 

31.209 

       Totaal verwervingskosten 
 

664.787 
 

427.000 
 

443.501 

       Overige lasten 
 

0 
 

0 
 

3.977 

       Kosten beheer en administratie 
 

277.692 
 

239.000 
 

239.559 

       SOM DER LASTEN 
 

3.104.893 
 

2.349.000 
 

2.225.989 

       SOM DER BATEN 
 

3.461.452 
 

2.349.000 
 

2.313.554 

       OPERATIONEEL SALDO 
 

356.559 
 

0 
 

87.565 

       Vrijval bestemmingsreserve provinciale projecten 15.443 
 

0 
 

145.902 

Dotatie bestemmingsreserve landelijke projecten  -393.192 
 

0 
 

-124.987 

Mutatie reserve waardeverschillen beleggingen 
 

20.111 
 

0 
 

-68.180 

Vrijval bestemmingsfondsen 
 

21.190 
 

0 
 

0 

Resultaat ten gunste van continuïteitsreserve 
 

20.111 
 

0 
 

40.300 

Kengetallen 
      Kostenpercentage eigen fondsenwerving 
 

20,2% 
 

23,9% 
 

23,6% 
Bestedingspercentage baten 

 
62,5% 

 
71,6% 

 
66,5% 

Bestedingspercentage lasten 
 

69,6% 
 

71,6% 
 

69,1% 
Kostenpercentage beheer en administratie 

 
8,9% 

 
10,2% 

 
10,8% 
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Revalidatiefonds 
    

     BALANS 
        31-12-2015   31-12-2014 

     ACTIVA 
    

     

     

     Immateriële vaste activa 
 

27.225 
 

0 

     Materiële vaste activa 
 

9.148 
 

8.188 

  
  

 
  

  
36.373 

 
8.188 

     

     Vorderingen en overlopende activa    495.431  
 

   419.729    

     

     Effecten 4.779.112 
 

4.615.418 
 

     

     Liquide middelen 1.289.898 
 

1.412.758 
 

 
  

 
  

 

  
6.564.441 

 
6.447.905 

     

     

  
  

 
  

     Totaal 
 

6.600.814 
 

6.456.093 
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Revalidatiefonds 
     

      BALANS 
         31-12-2015     31-12-2014 

      

PASSIVA 
     

      Reserves en fondsen 
     

        Reserves 
         Stichtingskapitaal 45 

  
45 

     Continuïteitsreserve 1.773.551 
  

1.589.375 
     Reserve waardeverschillen beleggingen 541.069 

  
622.906 

     Reserve toekomstige projecten 480.000 
  

200.000 
 

  
2.794.665 

  
2.412.326 

        Fondsen 
         Bestemmingsfondsen 
 

571.451 
  

585.408 

      Totaal reserves en fondsen 
 

3.366.116 
  

2.997.734 

      Kortlopende schulden 
 

  
  

  

Schuld aan fondsen 27.182 
  

52.502 
 Overige schulden 3.207.516 

  
3.405.857 

 

  
3.234.698 

  
3.458.359 

  
  

  
  

      Totaal 
 

6.600.814 
  

6.456.093 
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Revalidatiefonds 
     

   
  

  STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk 
 

Begroting 
 

Werkelijk 

  2015   2015   2014 

      BATEN: 
     

      Baten uit eigen fondsenwerving 
     Mailingacties, giften en overige opbrengsten 614.744 

 
751.000 

 
616.911 

Nalatenschappen 450.217 
 

50.000 
 

144.530 

Bestemmingsgiften 93.171 
 

0 
 

847.374 

Projecten 29.781 
 

45.000 
 

66.271 

 
  

 
  

 
  

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 1.187.913 
 

846.000 
 

1.675.086 

      Baten uit acties van derden 
     VriendenLoterij 550.483 

 
820.000 

 
805.196 

Stichting Loterijacties Volksgezondheid 326.356 
 

300.000 
 

321.763 

 
  

 
  

 
  

Totaal baten uit acties van derden 876.839 
 

1.120.000 
 

1.126.959 

      Rentebaten en baten uit beleggingen 
     Vastrentende waarden 111.649 

 
100.000 

 
190.859 

Zakelijke waarden 91.918 
 

75.000 
 

196.842 

Rente financiële instellingen 681 
 

1.000 
 

545 

 
  

 
  

 
  

Totaal baten uit beleggingen 204.248 
 

176.000 
 

388.246 

      Overige baten 0 
 

0 
 

0 

      SOM DER BATEN 2.269.000 
 

2.142.000 
 

3.190.291 
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Revalidatiefonds 
      

    
  

  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

Werkelijk 
 

Begroting 
 

Werkelijk 

    2015   2015   2014 

       

LASTEN: 
      

       Besteed aan doelstelling 
      Toegekende subsidies 
 

1.002.134 
 

1.266.000 
 

1.589.870 

Uitvoeringskosten eigen organisatie 
 

184.373 
 

160.000 
 

179.514 

Projecten  
 

55.910 
 

43.000 
 

87.726 

Voorlichting en communicatie eigen activiteiten  147.719 
 

221.000 
 

208.507 

       Totaal besteed aan doelstelling 
 

1.390.136 
 

1.690.000 
 

2.065.617 

       Verwervingskosten 
      Directe verwervingskosten  94.068 

 
106.000 

 
101.877 

Uitvoeringskosten eigen organisatie 
 

111.554 
 

74.000 
 

81.869 

       Totaal kosten eigen fondsenwerving 
 

205.622 
 

180.000 
 

183.746 

       Kosten acties van derden 
      Wervingskosten spelers VriendenLoterij 
 

45.313 
 

50.000 
 

0 

       Kosten van beleggingen en bankkosten 
 

39.022 
 

40.000 
 

43.128 

       Totaal verwervingskosten 
 

289.957 
 

270.000 
 

226.874 

       Overige lasten 
 

0 
 

0 
 

2.732 

       Kosten beheer en administratie 
 

220.525 
 

182.000 
 

202.402 

       SOM DER LASTEN 
 

1.900.618 
 

2.142.000 
 

2.497.625 

       SOM DER BATEN 
 

2.269.000 
 

2.142.000 
 

3.190.291 

       OPERATIONEEL SALDO 
 

368.382 
 

0 
 

692.666 

       Dotatie reserve toekomstige projecten  
 

-280.000 
 

0 
 

-200.000 

Mutatie reserve waardeverschillen beleggingen 
 

81.837 
 

0 
 

-257.583 

Vrijval bestemmingsfondsen 
 

13.957 
 

0 
 

0 

       Resultaat ten gunste van continuïteitsreserve 
 

184.176 
 

0 
 

235.083 

Kengetallen 
      Kostenpercentage eigen fondsenwerving 
 

17,3% 
 

14,0% 
 

11,0% 
Bestedingspercentage baten 

 
61,3% 

 
81,4% 

 
64,7% 

Bestedingspercentage lasten 
 

73,1% 
 

81,4% 
 

82,7% 
Kostenpercentage beheer en administratie 

 
11,6% 

 
10,1% 

 
8,1% 
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Meedoen mogelijk maken (enkelvoudig) 
     

      BALANS 
       31 december 2015   31 december 2014 

      

ACTIVA 
     

      Vorderingen en overlopende activa 
     Vorderingen op beide fondsen    198.738  

  
   161.455  

 Overige vorderingen       22.954  
  

     13.061      

  
        221.692  

  
       174.516  

  
   

    
 Liquide middelen 

 
         26.285  

  
           5.219  

      TOTAAL ACTIVA 
 

        247.977  
  

        179.735  

      

      PASSIVA 
     

      Kortlopende schulden 
 

       247.977  
  

       179.735  

  
     

      TOTAAL PASSIVA 
 

       247.977  
  

       179.735  

      

      

      PM: Alle baten en lasten zijn doorbelast aan beide fondsen, geen exploitatie saldo voor MMM. 
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Overige gegevens 
       

         Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 
    

         De directie van Stichting Meedoen Mogelijk Maken heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de 
vergadering van 16 mei 2016 

         De Raad van Toezicht van Stichting Meedoen Mogelijk Maken heeft de jaarrekening 2015 
goedgekeurd in de vergadering van 1 juni 2016 

       

Resultaatbestemming 
      

         Het resultaat wordt ten gunste gebracht van de reserves zoals aangegeven bij de staat van baten 
en lasten. 

  
        Gebeurtenissen na balansdatum 

     

         Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die gemeld dienen te worden. 
  

         Controleverklaring 
       

         De controleverklaring van de accountant is opgenomen op de volgende pagina. 
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Ondertekening jaarrekening door directie en Raad van Toezicht 

   

   

     
  mevrouw D.M.J.T.B. Schutgens 
  directeur/bestuurder  
  

   

   

     
  dr. J.W.A. van Dijk 
  Voorzitter Raad van Toezicht 
  Lid remuneratiecommissie 
  

   

   

     
  mevrouw J. Westerbeek 
  Vicevoorzitter Raad van Toezicht 

 

   

   

     
  B.A. Bruggeman 
  Lid Raad van Toezicht 
  

   

   

     
  drs. C.M.G. Raaijmakers  
  Lid Raad van Toezicht 
  Lid Auditcommissie  
  

   

   

     
  J.A. Zwitser 
  Lid Raad van Toezicht 
  Lid Auditcommissie  
  

   

   

     
  mevrouw C.M.W. Reusken 
  Lid Raad van Toezicht 
   



 
 

 
Bijlage 
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Overzicht Raad van Toezicht, Raad van Advies en commissies 

 

Leden Raad van Toezicht 
 

De heer dr. J.W.A. van Dijk voorzitter   

Mevrouw J.M.J.C. Westerbeek vicevoorzitter   

De heer A. Bruggeman lid   

De heer drs. C.M.G. Raaijmakers lid   

Mevrouw C.M.W. Reusken 

De heer drs. J.A. Zwitser 

 

lid 

lid 

  

Nevenfuncties Raad van Toezicht 

De heer dr. J.W.A. van Dijk (voorzitter), burgemeester Gemeente Barneveld 

 Lid Raad van Commissarissen – Rabobank Bollenstreek 

 Directeur Asje van Dijk Holding B.V. 

 Voorzitter Platform Associate degree 

 Lid Commissie AedesCode 

 Lid Taskforce ‘Beter en Concreter’  

 Voorzitter Adviesraad & Trambedrijf en Uithoflijn Utrecht 

 Lid algemeen bestuur Regionaal College Hulpverlening Gelderland Midden 

 

Mevrouw Ir. J.M.J.C. Westerbeek (vicevoorzitter), eigen bedrijf MenS-en WerK 

 Voorzitter Stichting Christelijk Sociaal Congres 

 Voorzitter CDA-Vrouwenberaad 
 

De heer drs. C.M.G. Raaijmakers, voorzitter Raad van Bestuur Heliomare  

 Lid directiewerkgroep 60 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 

 Lid Bestuur St. Administratiekantoor VIR E-care Solutions B.V. 

 Lid Coördinatiecommissie Wijk aan Zee 

 Lid bestuurlijk overleg Zorggroep IJmond 

 Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Elisabeth Breda 

 

Mevrouw C.M.W. Reusken, communicatie adviseur/woordvoerder Rabobank Nederland 

 

De heer drs. J.A. Zwitser 

 Lid Raad van Toezicht PGO-Support  

 Lid bestuur Fonds Autisme De Boerderij 

 Lid Adviesraad GGZ Oost-Brabant 

 Eigenaar Zwitser Consultancy 

 

De heer A. Bruggeman 

 Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stenden hogeschool 

 Voorzitter Raad van Toezicht LOGOS, prot.chr. Basisonderwijs Leerdam-Gorinchem 

 Lid Raad van Commissarissen N.V. Schade, Verz. Mij tegen WIA in de metaalsector 
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Rooster van aftreden  

Naam, functie   Datum aantreden Einde 1e termijn Einde 2e termijn 

J.W.A. van Dijk, voorzitter 01-06-2011  31-12-2015  31-12-2019 

B.A. Bruggeman, lid  01-06-2011  31-12-2012  31-12-2016 

J.M.J.C. Westerbeek, lid 01-06-2015  31-12-2019  

C. M.G. Raaijmakers, lid 01-06-2011  31-12-2014  31-12-2018 

C.M.W. Reusker  01-06-2015  31-12-2019 

J.A. Zwitser, lid   01-06-2011  31-12-2015  31-12-2019 

 

Leden Raad van Advies 

De heer J. de Vries  

Mevrouw mr. A. Saers  

De heer drs. P. Vos  

De heer drs. P.F. Hasekamp  

De heer W. Ludeke  

De heer B. Bruijnes  

De heer dr. B.A.C. Molewijk  

Mevrouw I.D. Thijssen  

De heer mr. O.E.T. van Dijk 

De heer R. Hoogma 

Mevrouw drs. L. Geertsma 

De heer prof. dr. R. Smeets 

 

 

Leden Bestedingencommissie 

De heer W. Ludeke  

De heer B. Bruijnes  

De heer mr. O.E.T. van Dijk  

Mevrouw mr. A. Saers 

De heer Smeets 

De heer drs. P. Vos 

Mevrouw H. Rippen 

 

 

Leden Auditcommissie 

De heer prof. drs. G.G. Bak 

De heer drs. C.M.G. Raaijmakers 

De heer drs. J.A. Zwitser 

De heer G.A.P.M. Kannekens RA 

 

Leden remuneratiecommissie 

De heer dr. J.W.A. van Dijk 

Mevrouw J.M.J.C. Westerbeek 

 

Beschermvrouwe van het Revalidatiefonds 

Sinds 2004 is Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet Beschermvrouwe van het 

Revalidatiefonds. Zij is Beschermvrouwe geworden vanwege haar belangstelling voor de 

gezondheidszorg in brede zin en de integratie van mensen met een beperking in de samenleving. 
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BEGROTING 2016 (* € 1.000) 
     Stichting Meedoen mogelijk maken 
     

   
Werkelijk 

 
Budget 

   
2015 

 
2016 

BATEN 
     Baten uit eigen fondsenwerving 
     -Huis-aan-huiscollecte 
  

971 
 

950 

-Mailingacties, giften en overige opbrengsten 
  

1.244 
 

1.326 

Schenking inzake Stichting Farby 
  

642 
 

0 

-Knoop Gala 
  

86 
 

125 

-Bestemmingsgiften 
  

163 
 

150 

-Legaten en nalatenschappen 
  

668 
 

250 

-Evenementen 
  

77 
 

86 

-Overig 
  

  
 

54 

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 
 

A 3.851 
 

2.941 

      Baten uit acties van derden 
  

1.679 
 

2.023 

      Baten uit beleggingen 
  

225 
 

270 

      Som der baten 
 

B 5.755 
 

5.234 

      LASTEN 
     Besteed aan de doelstelling: 
     -Te verstrekken subsidies 
  

2.583 
 

2.759 

-Voorlichting eigen activiteiten 
  

464 
 

502 

-Uitvoeringskosten (algemeen) 
  

432 
 

353 

-Projecten 
  

73 
 

178 

Totaal besteed aan de doelstelling 
 

C 3.552 
 

3.792 

      Kosten eigen fondsenwerving: 
 

D 744 
 

673 

-Kosten acties van derden 
  

157 
 

200 

-Kosten van beleggingen 
  

54 
 

65 

Kosten beheer en administratie: 
 

E 498 
 

504 

Overige lasten 
  

25 
 

0 

   
  

 
  

Som der lasten 
 

F 5.030 
 

5.234 

      Som der baten 
  

5.755 
 

5.234 

      Operationeel saldo 
  

725 
 

0 

      

Kostenpercentage eigen fondsenwerving (D/A) 
  

19,3% 
 

22,9% 

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. totale baten (C/B) 
 

61,7% 
 

72,4% 

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. totale lasten (C/F) 
 

70,6% 
 

72,4% 

Kostenpercentage beheer en administratie (E/F) 
  

9,9% 
 

9,6% 
 


