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Bestuursverslag  
 
Voorwoord 
In navolging op 2015 waarin het creëren van een solide financiële basis centraal stond, is ook dit voor 
2016 een van de belangrijkste doelen geweest. Daarnaast werd daar een belangrijk doel aan 
toegevoegd: onderzoeken hoe Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds de 
doelgroep ondersteunen en of dat nog dit nog relevant is in deze tijd en in de toekomst.   
 
Nu grotendeels inzichtelijk is hoe de veranderingen in de geversmarkt invloed hebben op de 
inkomsten, zijn al een aantal acties ondernomen om het tij te keren. Nieuwe fondsenwervende pilots 
zijn gestart op het gebied van crowdfunding om te kijken of een nieuwe geversmarkt aangeboord kan 
worden en we beide fondsen beter kunnen laten aansluiten bij de belevingswereld van jongere 
gevers. En met resultaat! De uitstroom van donateurs gaat steeds langzamer en daarnaast zijn er ook 
nieuwe samenwerkingen met partners opgezet om grotere projecten te financieren.   
 
 
Voor 2016 zijn daarnaast de volgende doelstellingen geformuleerd: 
 
Kwantitatief    doelstelling         werkelijkheid   

• Kosten% eigen fondsenwerving 23,2%   21,2% 

• % besteed aan doel t.o.v. baten 72,0%   76,9% 

• % besteed aan doel t.o.v. lasten 72,8%   73,0% 

• Kosten% beheer en administratie   8,8%     8,9% 
 
Kwalitatief: 

• Het ontwikkelen van een heldere strategie. 

• Verdere ontwikkeling van het donateursmanagementsysteem.  

• Samenwerking onderzoeken met fonds gehandicaptensport. 

• Het aannemen van nieuwe medewerkers om de kwetsbaarheid te verminderen. In 2016 is de 
afdeling bestedingen geheel vernieuwd en aan het einde van het jaar is  een nieuw hoofd 
fondsenwerving aangenomen.  

 
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. 
 
 
Herpositionering Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds 
Sinds 2011 profileren de oorspronkelijke fusiepartners (de 2 fondsen) zich in de samenleving onder 
de oorspronkelijke namen. We zijn trots op waar we nu staan en wat we bereikt hebben, om dit 
succes verder uit te bouwen denken wij dat de manier waarop beide fondsen zijn ingericht om 
inkomsten te verwerven en projecten te financieren, vernieuwing vraagt. Hiermee willen wij nog beter  
aansluiten op de manier waarop de moderne donateur wil geven. Om bij de tijd te blijven en in te 
kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en de concurrentie met veel nieuwkomers aan te kunnen is 
het heel belangrijk een samenhangend en onderscheidend profiel te hebben.   
 
De huidige doelstellingen van de fondsen sluiten daarnaast niet meer optimaal aan bij de 
belangrijkste problemen die moeten worden opgelost voor onze doelgroepen. We werken hard aan 
een heldere focus en streven een aantoonbare impact voor de doelgroep na. Daarvoor wordt opnieuw 
gekeken naar de doelgroep, de visie, de missie en de doelstellingen.  
 
We oriënteren ons op welke positie stichting Meedoen mogelijk maken in 2018 en verder moet gaan 
innemen in het fondsenlandschap. Welke mensen helpen we? Hoe richten we onze fondsenwerving 
in? Doel van deze verkenning is te komen tot een onderbouwde strategie en onderliggende visie en 
missie met een heldere éénduidige focus, profilering en doelstelling. De bedoeling is dat deze ambitie 
medio 2017 verkend, uitgewerkt en onderbouwd is. Het jaar 2017 wordt tevens het overgangsjaar van 
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het oude naar het nieuwe profiel. Daarmee wil de stichting komen tot een heldere beleidslijn die in het 
meerjarenplan 2018- 2021 handen en voeten krijgt in korte en middellange termijn doelstellingen.  
 
Missie van Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicapten 
Mensen met een handicap doen gelijkwaardig, op een hen passende wijze, mee in de samenleving. 
 
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 
 
 
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 belangrijke bron van inkomsten.  
 
 
Financiën 
Algemene financiën 
De baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2016 iets lager dan gebudgetteerd. Oorzaken zijn licht 
tegenvallende collecte opbrengsten en lagere inkomsten uit nalatenschappen. De opbrengsten van 
loterijen zijn toegenomen door de Stichting Loterijacties Volksgezondheid en de VriendenLoterij. 
Ook de baten uit beleggingen blijven achter bij de begroting door onder meer de ontwikkeling van de 
rente. De personeelskosten zijn hoger door een flinke uitbreiding van de afdeling  
 
bestedingen en vanwege de inzet van externe (tijdelijke) medewerkers. 
 
Door tegenvallende beleggingsinkomsten en doordat er meer is besteed aan de doelstelling is het 
resultaat van 2016 lager dan gebudgetteerd. Begin 2016 heeft de stichting besloten om haar reserves 
te verminderen. Door het vertrek van twee medewerkers van de afdeling bestedingen en het inwerken 
van nieuwe krachten is het afbouwen van de reserve positie minder snel gegaan dan verwacht. In de 
begroting van 2017 wordt rekening gehouden met een afname van de reserves van ruim € 6,5 ton.     
 
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 2016 70% (2015: 100%).  
 
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), de asset allocatie is defensief. Op basis van dit beleggingsstatuut wordt door de 
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externe dienstverleners Triodos Bank en Staalbankiers inhoud gegeven aan het beheer van 
beschikbare gelden. Per kwartaal wordt een vermogensrapportage verstrekt. Er is in 2016 belegd 
binnen de afgesproken bandbreedtes en conform de afspraak, waaronder de duurzaamheidscriteria. 
In juli 2016 is het deel van de portefeuille dat door Staalbankiers werd beheerd overgeheveld naar 
Triodos. 
 
 
Relaties en samenwerking 
De fondsen onderhouden contacten met verschillende landelijk, provinciale en 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 15 februari 2017 is de netto-opbrengst over 
2016 bekendgemaakt. In totaal heeft de VriendenLoterij 56,6 miljoen euro uitgekeerd aan goede 
doelen op het gebied van welzijn (door middel van sport) en gezondheid. Het Revalidatiefonds 
ontving een cheque van ruim 9,4 ton (2015: ruim 7,5 ton). Fonds verstandelijk gehandicapten nam 
een cheque van bijna 5,5 ton euro (2015: ruim 2,6 ton) in ontvangst.  
 
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 Nederlandse Loterij  
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 Nederlandse Loterij (voorheen Lotto, 
Toto en Krasloten). In 2016 is de opbrengst voor het Revalidatiefonds € 371.486. 
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Fondsenwerving 
Algemeen vanuit fondsenwerving:  
In 2016 geïmplementeerd zijn we overgegaan op een nieuwe database. Hierdoor kan er eenvoudiger 
gedifferentieerd worden binnen de donateurs en slimmer gecommuniceerd worden met hen.  
 
Huismailprogramma 
In 2015 is het huismailprogramma enorm verbeterd. Met de hulp van een nieuw communicatiebureau 
en daarmee hebben we gekozen voor een andere, frissere communicatie naar onze donateurs. De 
inkomsten voor beide fondsen zijn in 2015 fors gestegen. In 2016 hebben we deze hogere inkomsten 
wederom bereikt, wat een mooie bestendiging is van het resultaat.  
 
Het offline mailprogramma naar onze donateurs van Fonds verstandelijk gehandicapten en 
Revalidatiefonds bestond in 2016 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.  
 
Knoop Gala 
We kijken terug op een mooi Knoop Gala 2016, dat afgelopen jaar al weer voor de zesde keer werd 
georganiseerd. Een hele avond traden artiesten met een verstandelijke beperking samen op met 
grootheden uit de Nederlandse muziek, zoals Frans Bauer, Simone Kleinsma, Tim Knol en Kim-Lian 
van der Meij. Samen straalden ze 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. Het gala kreeg zeer veel positieve aandacht op sociale media: voor en tijdens de 
uitzending. #knoopgala was zelfs meerdere keren trending topic op Twitter.  
 
Ondanks het mooie programma viel het aantal donateurs dat ons is gaan steunen tijdens en na het 
programma tegen. Mede door tegenvallende kijkcijfers en een ongunstige tijdstip van uitzenden, 
hebben vijf honderd mensen laten weten ons duurzaam te gaan steunen, iets meer dan een derde 
van voorgaande jaren. Een resultaat dat tijdens een volgende editie aanzienlijk beter zal moeten zijn.   
 
Evenementen 
Ook dit jaar zijn wij weer betrokken geweest bij een groot aantal evenementen, zoals de Gemeente- 
en zorgmarathon, het Spijkerbroekengala en het Krommerijn Festival. Via inschrijfgeld, 
toegangskaartjes, sponsorlunches en spontane giften hebben we 129.294 Euro aan donaties 
ontvangen en duizenden mensen bereikt. Nieuw in 2016 was de Dwarslaesie Challenge Week, een 
mooie samenwerking met revalidatiecentra in Nederland. Acht revalidanten gingen hun dromen 
achterna door een bijzondere uitdaging aan te gaan. Mooi was ook de aandacht die TV-programma’s 
als Hart van Nederland en OverWinnaars aan deze bijzondere verhalen schonk.  
 
Overige fondsenwerving 
Net als in voorgaande jaren is telemarketing en online crowdfunding verder uitgebouwd. Er is een 
nieuw crowdfundingplatform in gebruik genomen dat eenvoudiger te gebruiken is voor zowel ons 
fonds als de crowdfunder en we hopen daar in de nabije toekomst al vruchten van te plukken.   
 
Collecte 
Collecte (Fonds verstandelijk gehandicapten) 
De collecte in 2016 heeft ruim € 923.236 opgebracht. Hiervoor hebben ongeveer 22.000 vrijwilligers 
zich ingezet om dit bedrag tijdens de nationale collecte van Fonds verstandelijk gehandicapten bijeen 
te brengen. De collecte vond eind september plaats. We werken aan een groei van het aantal 
vrijwilligers in de collecteweek. Dit doen we o.a. door wervingsacties op te zetten. 
 
In 2016 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 



 

Bestuursverslag 2016 – Stichting Meedoen mogelijk maken Pagina 7 

 

5 vrijwilligers uit de eigen achterban voor de collecte bijeen te brengen. Ook in 2017 zetten we weer 
sterk in op Collecte met eigen opbrengst.  
  
Nalatenschappen 
De nalatenschappen in 2016 bleven licht achter bij de begroting en waren aanzienlijk lager dan in 
2015 ontvingen. Inclusief de schenking voor de stichting Farby waren de nalatenschappen bijna 1,2 
miljoen euro lager dan in 2015. Door het grillige verloop van de nalatenschappen zijn de baten 
nauwelijks te voorspellen. Begin 2017 is één van onze fondsenwervers vrijgemaakt voor 
nalatenschappen en vermogensfondsen 
 
Vermogensfondsen/bestemmingsfondsen 
We zijn al langere tijd in gesprek met enkele vermogensfondsen. De insteek is een intensieve 
samenwerking op mooie projecten rondom onze doelgroepen. We zijn er trots op dat 
vermogensfondsen ons steeds beter kunnen vinden en dat in 2016 de samenwerking met 
vermogensfondsen is geïntensiveerd. Nieuw zijn vooral projecten op het gebied van wooninitiatieven  
voor mensen met een beperking, die we uitvoeren met de stichting SFO. 
 
 
Bestedingen 
Het Revalidatiefonds kende in 2016 aan 35 projecten een financiële bijdrage toe, voor een 
totaalbedrag van € 1.165.495. Er werden bijdragen gegeven aan 9 onderzoeken, 5 projecten om 
toegankelijkheid te verbeteren, 10 ontwikkeltrajecten voor revalidatietechnieken, 2 woonprojecten 
voor jongvolwassenen uit de doelgroep van het Revalidatiefonds, 7 projecten gericht op 
empowerment van mensen met een fysieke beperking en 2 overige projecten. Voorbeelden: 
onderzoek naar thuistrainingsprogramma’s voor kinderen met Cerebrale Parese; het opstellen van 
een onderzoek agenda vanuit het perspectief van ouders van kinderen met een handicap;  de Week 
van de Toegankelijkheid, thema ‘aan tafel!’; stimulerende community Grow2work voor dove en 
slechthorende jonge werkzoekenden.  
Het Fonds verstandelijk gehandicapten kende in 2016 aan 56 projecten een financiële bijdrage toe, 
voor een totaalbedrag van € 1.161.420. Er werden bijdragen gegeven aan 13 woonprojecten, 17 
theaterprojecten, 8 projecten gericht op versterking/empowerment van mensen met een 
verstandelijke beperking, 6 landelijke projecten gericht op sport of vakantie, 5 projecten gericht op 
een toegankelijke samenleving, 2 projecten om werkervaring op te doen en 5 overige projecten. 
Voorbeelden: Best Buddies maatjesprogramma; meerkosten vakanties van de Wielewaal; inrichting 
van gemeenschappelijke ruimte van woonproject voor jongvolwassenen; trainingen van de LFB 
gericht op versterken ervaringsdeskundigheid; toegankelijk maken van de Tweede 
Kamerverkiezingen;  theatervoorstellingen.  
Verder gaf het Fonds verstandelijk gehandicapten maar liefst 181 keer steun aan kleine, lokale of 
regionale activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, voor een totaalbedrag van € 
222.875: leuke uitjes, gezellige bijeenkomsten, een keertje er op uit, kortom: al die dingen die het 
leven verrijken en sociale contacten versterken.  
 
Communicatie 
De websites van beide fondsen zijn nu vernieuwd. Daarnaast is voor beide fondsen het plaatsen van 
berichten op Facebook geïntensiveerd, waardoor hier een mooie groei te zien is. Persoonlijk contact 
blijft waardevol en daarom wordt nog steeds zo veel mogelijk gereageerd op persoonlijke mails, 
berichten, telefoontjes. We zien dat hierdoor onze achterban meer betrokken is en ons sneller weet te 
vinden.  
De gesprekken met de ervaringsdeskundigen zijn ook heel waardevol geweest voor de organisatie, 
juist in een tijd waarin een mogelijke herpositionering overwogen wordt. Want hoewel we allemaal 
naar dezelfde doelstellingen toewerken, heeft lang niet iedereen in de organisatie contact mét de 
doelgroep. Terwijl dit natuurlijk onontbeerlijk is voor nieuwe ideeën en communicatie.  
Naast communicatie met ervaringsdeskundigen worden onze geïnformeerd via nieuwsbrieven.   
 
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. In 2016 heeft de stichting geen klachten gehad. 
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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. Het toezicht daarop is belegd bij de Raad van Toezicht die zich laat 
bijstaan door een Audit Commissie. 
Zo stelt de directeur/bestuurder een meerjarenbeleidsplan en een begroting op en legt deze ter 
goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Over de voortgang en de realisatie van resultaten wordt 
periodiek gerapporteerd aan de Raad van Toezicht.  
 
Raad van Toezicht 
In 2016 is de samenstelling van de Raad van Toezicht niet veranderd.  
De belangrijkste aandachtpunten in 2016 waren onder meer: vervanging en uitbreiding van de 
afdeling bestedingen, werven van een nieuw hoofd fondsenwerving, overleg over de heroriëntatie van 
de Stichting en de rol van de provinciale commissies.  
 
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. 
 
Verslag Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat uit zes 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 viermaal bij elkaar geweest. In de vergaderingen zijn de 
volgende onderwerpen behandeld: goedkeuring jaarrekening 2014 en budget 2016, voorstel 
statutaire wijziging Raad van Advies, veranderingen van de rol van de provinciale commissies, de stip 
aan de horizon (strategische heroriëntatie), uitvoerige bespreking van de voortgangsrapportage die 
ieder kwartaal wordt verstrekt en de financiële resultaten van de Stichting. 
 
Daarnaast heeft de RvT een werkbezoek gebracht aan het Fotomuseum in Amsterdam i.v.m. een 
bezoek aan een project mede mogelijk gemaakt met steun van het Revalidatiefonds. Tijdens dat 
bezoek heeft de projectleider van de afdeling bestedingen mevr. S. van de Weerd uitleg gegeven 
over haar werk (projectadviseur bestedingen). Ook heeft mevr. J. Vening (hoofd communicatie) de 
vergadering bezocht en een toelichting gegeven op het communicatiebeleid. 
 
De RvT heeft haar eigen functioneren, middels een evaluatie, in een aparte vergadering beoordeeld. 
 
Bestedingencommissie 
De bestedingencommissie wordt gevormd door ex-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 2016 viermaal bij elkaar geweest.  
 
Auditcommissie 
De Auditcommissie bestaat uit vier leden en heeft tot taak het voorbereiden van de besluitvorming 
van de Raad van Toezicht over de financiële gang van zaken van de organisatie. De Auditcommissie 
is in 2016 tweemaal bij elkaar geweest. Voorzitter is de heer G.A.P.M. Kannekens.. In 2016 is de heer 
P. Wisgerhof toegetreden tot de commissie. 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. 
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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. De commissie is in 
2016 bijeengekomen voor het jaarlijks functioneringsgesprek van mevr. D. Schutgens. 
 
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 2016 is het 
personeel twee keer bij elkaar gekomen.  
 
 
Vrijwilligers beleid 
Ongeveer 22.000 vrijwilligers zetten zich jaarlijks in om de nationale collecte van Fonds verstandelijk 
gehandicapten mogelijk te maken. Trots zijn wij op het jaarlijks werk dat zij voor ons verrichten. Er zijn 
veel vrijwilligers die al vele jaren voor ons dit belangrijke collectewerk doen. Een grote wens is om 
nog meer Nederlanders te bereiken in de collecteweek. We zetten wervingsacties op om het 
vrijwilligersbestand op peil te houden en zo mogelijk uit te breiden. Het bel-me-niet register is daarbij 
helaas 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. De rol van de provinciale commissie is in 
2016 veranderd. In het verslagjaar is het onderscheid tussen regionaal en landelijk komen te 
vervallen. Aanvragen worden nu door het landelijk bureau in behandeling genomen. 
 
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. 
 
 
Kansen (als onderdeel van de risico-analyse) 
 
Bij het opstellen van het meerjarenplan 2015 t/m 2017 is heeft de Stichting een sterkte/zwakte 
analyse gemaakt. Een aantal uitdagingen waren/zijn: 
 

Omschrijving  Beheersmaatregel Effect 

Aantal donateurs up to date 
houden 
 
 

Monitoring, nieuwsbrieven, 
extra acties 

Mede door SalesForce en 
focus is de terugval gestopt 

Inspelen op groei in de markt 
van nalatenschappen komende 
jaren 

Betere monitoring, 
medewerker specifiek voor 
nalatenschappen. 

Maatregel is recent genomen. 
Effecten zijn op langere termijn 
te verwachten 
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Samenwerking loterij Relatie management en extra 
budget voor nieuwe 
geoormerkte loten 

De inkomsten uit de loterijen 
nemen toe 

Collecte moderniseren en 
opbrengsten verhogen 

Inzetten op collecte eigen 
opbrengst en samenwerking 
met Fonds Gehandicapten 
Sport 

Voor 2017 verwachten we een 
licht stijgende opbrengst 

Naamsbekendheid en 
zichtbaarheid verhogen  

Versterken afdeling 
communicatie, verhoging 
communicatie budget.  

Internetsite is verbeterd, we 
zijn meer zichtbaar op sociale 
media.  

Merken moderniseren Strategische heroriëntatie Strategische heroriëntatie-
implementatieplan klaar 
halverwege 2017 

 
De Stichting Meedoen mogelijk maken heeft een lage risico bereidheid en is in haar doen en laten 
voorzichtig. 
 
De afgelopen jaren heeft de Stichting aan de slag gegaan met beter relatiemanagement en een 
versterking van de afdeling communicatie. Belangrijk is de strategische heroriëntatie die we in 2017 
verder uitwerken. We willen dichter bij de doelgroep komen en zullen in overleg met de doelgroep op 
een meer thematische manier gaan werken.   
 
Toekomst paragraaf 
 
Stip aan de horizon 
In 2017 zal de stichting haar strategische heroriëntatie afronden. We hebben inmiddels een groot 
aantal stakeholders benaderd en ontvangen enthousiaste reacties op onze nieuwe ideeën. Uit onze 
analyse die we samen met het bureau Lesi hebben uitgevoerd, zijn een aantal specifieke thema’s 
geselecteerd die passen bij beide fondsen. Het begint steeds duidelijker te worden op welke thema’s 
de stichting Meedoen mogelijk maken zich in de toekomst gaat richten.  
 
 
Collecte 
Ook in 2017 zullen we investeren in onze collecte organisatie. Belangrijke speerpunten zijn: 
- Collecte Eigen Opbrengst (zie ook eerder dit verslag) 
- Samenwerking met Fonds Gehandicapten Sport. In 2016 is een belangrijk begin gemaakt met 

deze samenwerking. In 2017 wordt onderzocht hoe deze samenwerking verder kan worden 
verdiept.  

- We onderzoeken of het collecte systeem kan worden geïntegreerd in SalesForce. Als deze 
integratie mogelijk is, kan er ook beter worden gecommuniceerd met de meeste vrijwilligers 
(collectanten). 
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Leden Raad van Toezicht 
 

De heer J.W.A. van Dijk voorzitter  

Mevrouw J.M.J.C. Westerbeek vicevoorzitter  

De heer A. Bruggeman lid  

De heer C.M.G. Raaijmakers lid  

Mevrouw C.M.W. Reusken 

De heer J.A. Zwitser 

 

lid 

lid 

 

Nevenfuncties Raad van Toezicht 

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

• Lid Raad van Commissarissen – Rabobank Bollenstreek 

• Directeur Asje van Dijk Holding B.V. 

• Lid Commissie Governance-code woningcorporaties 

• Voorzitter Adviesraad Trambedrijf en Uithoflijn Utrecht 

 

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

• Voorzitter Stichting Christelijk Sociaal Congres 

• Voorzitter CDA-Vrouwenberaad 

• Voorzitter Stichting Pensioenregister 

• Voorzitter Stichting Christelijk Sociaal Congres 

• Lid van de Raad van Commissarissen van Recreatie Centra Nederland 

• Ambassadeur van CNV Internationaal  
 

De heer 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 J.A. Zwitser 

• Lid bestuur Fonds Autisme De Boerderij 

• Lid Adviesraad GGZ Oost-Brabant 

• Eigenaar Zwitser Consultancy 

• Algemeen bestuurslid Best Buddies 

 

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, vice vz 01-06-2015  31-12-2019  

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

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

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

 

Leden Bestedingencommissie 

de heer P. Vos (voorzitter) 

de heer C. van Bennekom 

mevrouw  

mevrouw 

mevrouw  

mevrouw  

H. Rippen  

A. Wagemans 

L. Werkema 

D. Wiegerink  

 

Leden Auditcommissie 

De heer G.A.P.M. Kannekens  

De heer C.M.G. Raaijmakers 

De heer J.A. Zwitser 

De heer P. Wisgerhof 

 

Leden remuneratiecommissie 

De heer 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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STICHTING MEEDOEN MOGELIJK MAKEN

BALANS

31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA

Immateriele vaste activa 65.393 54.450

Materiële vaste activa 25.360 25.414

90.753 79.864

Vorderingen en overlopende activa 386.902 824.422

Effecten 5.847.059 5.848.650

Liquide middelen 3.132.390 2.543.003

9.366.351 9.216.075

Totaal 9.457.104 9.295.939
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STICHTING MEEDOEN MOGELIJK MAKEN

BALANS

31-12-2016 31-12-2015

PASSIVA

Reserves en fondsen

  Reserves

    Stichtingskapitaal 45 45

    Continuiteitsreserve 1.750.512 1.898.208

    Reserve waardeverschillen beleggingen 483.255 589.138

    Bestemmingsreserves 1.639.663 1.639.663

3.873.475 4.127.054

  Fondsen

    Bestemmingsfondsen 591.451 602.980

Totaal reserves en fondsen 4.464.926 4.730.034

Kortlopende schulden 4.992.178 4.565.905

 

Totaal 9.457.104 9.295.939
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STICHTING MEEDOEN MOGELIJK MAKEN

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN werkelijk begroting werkelijk

2016 2016 2015

BATEN:

Baten uit eigen fondsenwerving 2.788.490 2.840.500 3.851.050

Baten uit acties van derden 2.029.136 1.964.000 1.679.128

Rentebaten en baten uit beleggingen 88.465 270.000 225.451

Overige baten 0 0 0

SOM DER BATEN 4.906.091 5.074.500 5.755.629
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STICHTING MEEDOEN MOGELIJK MAKEN

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN werkelijk begroting werkelijk

2016 2016 2015

LASTEN:

Besteed aan doelstelling 3.773.923 3.654.171 3.552.550

(in % van het totaal van de baten) 76,9% 72,0% 61,7%

Kosten eigen fondsenwerving 591.569 658.058 743.723

Kosten acties derden 245.005 200.000 156.801

Kosten van beleggingen 65.418 65.000 54.220

Overige lasten 34.364 0 25.177

Kosten beheer en administratie 460.920 440.711 498.217

SOM DER LASTEN 5.171.199 5.017.940 5.030.688

SOM DER BATEN 4.906.091 5.074.500 5.755.629

OPERATIONEEL SALDO -265.108 56.560 724.941

Mutatie reserve waardeverschillen beleggingen 105.883 101.948

Mutatie bestemmingsreserve projecten 0 -377.749

Dotatie toekomstige projecten RF 0 -280.000

Vrijval bestemmingsfondsen 11.529 35.147

Resultaat ten gunste van continuïteitsreserve -147.696 204.287

Kengetallen

Kostenpercentage eigen fondsenwerving 21,2% 23,2% 19,3%

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. totale baten 76,9% 72,0% 61,7%

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. totale lasten 73,0% 72,8% 70,6%

Kostenpercentage beheer en administratie 8,9% 8,8% 9,9%
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KASSTROOMOVERZICHT 2016

Operationeel saldo van baten en lasten -265.108 724.941

Afschrijvingen materiële vaste activa 24.116 14.970

Kasstroom -240.992 739.911

Mutatie effecten 1.591                 -185.408           

Mutatie vorderingen en overlopende activa 437.520             -157.444           

Mutatie kortlopende schulden 426.273             23.858              

Mutatie werkkapitaal 865.384 -318.994

Kasstroom uit operationele activiteiten 624.392 420.917

Investeringen in (im)materiële vaste activa -35.005 -67.169

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -35.005 -67.169

Netto kasstroom 589.387 353.748

Liquide middelen begin boekjaar 2.543.003 2.189.255

Liquide middelen eind boekjaar 3.132.390 2.543.003

Mutatie liquide middelen 589.387 353.748

Boekjaar 2016 Boekjaar 2015

STICHTING MEEDOEN MOGELIJK MAKEN
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Jaarverslag 2014

0

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene toelichting

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Meedoen mogelijk maken zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van 
mensen met een handicap en het voorkomen dat mensen met een beperking tussen wal en schip vallen.

Continuïteit
De continuïteitsreserve van Stichting Meedoen mogelijk maken  bedraagt per 31 december 2016 € 1.750.512 een afname 
in 2016 van  € 147.696. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn 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.

Immateriele 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.
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 beperkte 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.
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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.

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
De Stichting 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 geindexeerd middelloon.

Afschrijvingen
Immateriele 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 vind 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 ingeschat 
aan de hand van de urenbesteding van de medewerkers van de stichting.  
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TOELICHTING OP DE BALANS

VORDERINGEN KORTE TERMIJN EN OVERLOPENDE ACTIVA

31-12-2016 31-12-2015

Legaten en nalatenschappen 189.965        480.900          

Supportactie 100.615          

Overlopende rente vastrentende waarden 81.701            

Nog te ontvangen ziekengeld 7.717            

Toezegging vermogensfondsen 71.000          73.500            

Vorderingen van loterijen 5.000            38.145            

Ziekengeld 9.634            12.622            

Pensioenpremie 13.286          -                      

Rente inzake Stichting Farby 13.509          4.200              

Computerkosten 47.035          3.267              

Diverse 29.756          29.472            

386.902        824.422          

EFFECTEN

Beurswaarde Beurswaarde

31-12-2016 31-12-2015

Zakelijke waarden 1.394.234     1.396.559       

Vastrentende waarden 4.254.740     4.205.788       

Alternatieve beleggingen 198.086        246.303          

5.847.060     5.848.650

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

31-12-2016 31-12-2015

Banken:

ING Bank 1.703.290     1.463.393       

Rabobank 1.289.974     1.005.458       

ABN AMRO 138.541        53.311            

Staalbankiers 5                   19.780            

3.131.810     2.541.942       

Kas 580               1.061              

3.132.390     2.543.003       
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TOELICHTING OP DE BALANS

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Betreft een investering in software voor CRM en voor de projectenadministratie, licenties, exact e.d. totaal € 25.041

De software is in de eerste helft van 2016 voor een deel in gebruik genomen, verdere ontwikkeling van CRM software vindt nog plaats in 2016 en 2017.

31 december

2016 2015

Cumulatieve aanschaffingswaarde     79.491     54.450 

Cumulatieve afschrijvingen 14.097 0 

Boekwaarde 65.394 54.450

De mutaties zijn in totalen:

Stand per 1 januari     54.450 0

Investeringen     25.041     54.450 

Afschrijvingen -14.097 0

Stand per 31 december 65.394 54.450

Over het deel van het CRM pakket dat ingebruik is genomen is 20% op jaarbasis afgeschreven.

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

2016 2015

Cumulatieve aanschaffingswaarde   119.199   109.235 

Cumulatieve afschrijvingen -93.839 -83.820 

Boekwaarde 25.360 25.415

De mutaties zijn in totalen: 2016 2015

Stand per 1 januari     25.414     27.665 

Investeringen       9.964     12.719 

Afschrijvingen -10.018 -14.970 

Stand per 31 december 25.360 25.414
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TOELICHTING OP DE BALANS

RESERVES EN FONDSEN

2016 2015

Reserves

Continuiteitsreserve:

Saldo 1 januari 1.898.208     1.693.921   

Resultaat boekjaar ten gunste of laste van continuiteitsreserve -147.696       204.287      

Saldo 31 december 1.750.512 1.898.208

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 2016 is de continuïteitsreserve op het niveau van 73% van de kosten van de werkorganisatie.

In de kosten van de werkorganisatie zitten behalve personeels-, huisvestings- bureau- en algemene kosten ook

de kosen van uitbesteed werk, publicatie en communicatie en kosten acties van derden.

Reserve waardeverschillen beleggingen:

Saldo 1 januari 589.138 691.086

Vrijval resp. dotatie boekjaar -105.883 -101.948 

Saldo 31 december 483.255 589.138

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 228.942        244.385     

Vrijval bestemmingsreserve 15.443-       

Saldo 31 december 228.942        228.942     

Landelijke projecten:

Saldo 1 januari 930.721        537.529     

Vrijval/dotatie bestemmingsreserve 393.192     

Saldo 31 december 930.721        930.721     

Projecten Revalidatiefonds: 

Saldo 1 januari 480.000        200.000     

Dotatie 280.000     

Saldo 31 december 480.000        480.000     

Totaal bestemmingsreserves 1.639.663     1.639.663  

De bestemmingsreserves zijn in het verslagjaar niet veranderd. Het bestuur neemt in 2017 een besluit over deze 

reserves nadat de herpositionering van de stichting en haar beide fondsen duidelijk is.

Bestemmingsfondsen
Saldo 1 januari 602.980        638.127     
Vrijval Oost Europa Fonds 13.957-       
Vrijval Zwakzinnigenzorg Utrecht 52.719-       
Dotatie Together4Adventure 31.529       

Vrijval Together4Adventure 31.529-          -                 

Dotatie Dwarslaesiefonds 20.000          

Saldo 31 december 591.451        602.980     
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TOELICHTING OP DE BALANS

RESERVES EN FONDSEN (cont.)

31-12-2016 31-12-2015

Bestemmingsfondsen

Revalidatie na herseninfarct 427.515      427.515       

Dit fonds is bestemd voor patienten die revalidatie behoeven t.g.v. een herseninfarct (beroerte).

In 2016 is de hele afdeling bestedingen vertrokken. Door capaciteitsgebrek zijn we er niet aan toegekomen om 

projecten te selecteren voor deze specifieke 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 2017 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 project is inmiddels beëindigd.

Dwarslaesiefonds

Betreft een overdracht van activiteiten van het Dwarslaesiefonds aan het Revalidatiefonds. Het revalidatiefonds

zet zich de komende die jaren in door in ieder geval onderzoek te doen naar 'Zelfmanagement en eigen regie in 

de dwarslaesierevalidatie'. 

20.000        -                  

Totaal fondsen 591.451      602.980       

KORTLOPENDE SCHULDEN

In 2016 zijn in totaal 272 project subsidies toekend voor een totaal bedrag van €  2.549.790

- waarvan door het Revalidatiefonds 35 projecten voor een totaal bedrag van  € 1.165.495

- en het Fonds verstandelijk gehandicapten 237 projecten voor een totaal bedrag van € 1.384.295

31-12-2016 31-12-2015

Revalidatiefonds

Openstaande posten ultimo boekjaar:

Projecten kleiner dan 5.000 15.287        8 19.144         8

Projecten tussen 5.000 en 25.000 448.177      40 533.112       42

25.000 en hoger 2.823.604   40 2.593.412    34

3.287.068   88 3.145.668    84

Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Openstaande posten provinciale projecten einde boekjaar  (aantal 58) 89.567        158.867       

Openstaande posten landelijke projecten einde boekjaar (aantal 81) 1.061.514   847.805       

 

Totaal Projectcrediteuren (transporteren) 4.438.149   4.152.340    
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TOELICHTING OP DE BALANS

Totaal Projectcrediteuren (transport) 4.438.149           4.152.340          

Verdeling projectcrediteuren naar jaar van ontstaan

Jaar Revalidatiefonds

Provinciaal Landelijk

2009 82.145 82.145

2010 74.500 30.000 104.500

2011 112.469 17.000 57.392 186.861

2012 267.988 9.400 277.388

2013 96.826 4.200 116.840 217.866

2014 1.052.816 1.675 32.135 1.086.626

2015 1.033.552 8.245 288.569 1.330.366

2016 566.772 49.047 536.578 1.152.397  

3.287.068 89.567 1.061.514 4.438.149

Overige crediteuren 74.398 210.938

Nog te betalen en vooruitontvangen

Loonheffing, sociale lasten en pensioenpremies  94.318                55.533               

Vakantiedagen en overuren  70.060                42.939               

Vakantiegeld  -                          27.500               

Externe dienstverleners 46.299                13.000               

Knoopgala 61.750                -                         

Aan de slag in de speeltuin 94.625                10.020               

Bijdrage aan Stichting Farby 66.608                3.500                 

Diversen 45.971                50.135               

Totaal 479.631          202.627          

Totaal kortlopende schulden 4.992.178       4.565.905       

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

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. 

De Stichting Farby heeft per 1 maart 2017 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met zorgaanbieder Stichting Inversa. Doel

van de overeenkomst is dat Inversa de dagbesteding voor mensen met een beperking op zich gaat nemen. We onderzoeken in 2017 of het

hypothecaire recht kan worden overgedragen aan Inversa.

Met ingang van 1 januari 2015 heeft de stichting een huurcontract afgesloten met de Gemeente Bunnik. Dit contract is jaarlijks opzegbaar

De huurprijs voor 2017 bedraagt € 33.261, exclusief service kosten (€ 11.458).

Fonds verstandelijk gehandicapten totaal

Op 25 januari heeft de stichting een nieuw leasecontract afgesloten voor een copier. De verplichting bedraagt € 7.236 per jaar. De 

leaseverplichting van de resterende looptijd bedraagt € 43.416.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN  

2015

werkelijk begroting werkelijk

€ € €

Baten uit eigen fondsenwerving

Collecten 923.236       950.000 971.119      

Donaties en mailingen 1.158.974    1.194.500 1.210.475   

Overige giften 32.811         5.000 16.788        

Schenking inzake Stichting Farby -                  642.000      

KNOOP project 93.703         125.000 85.466        

Legaten, nalatenschappen en notariële schenkingen 104.041       150.000 684.554      

Bestemmingsgiften 346.431       200.000 163.482      

Evenementen en projecten 129.294       216.000 77.166        

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 2.788.490    2.840.500 3.851.050   

0 2015
werkelijk begroting werkelijk

€ € €

Baten uit acties van derden

VriendenLoterij 819.541       1.374.000 687.041      

Loten VriendenLoterij 565.111       0 125.472      

Stichting Loterijacties Volksgezondheid: 371.486       250.000 326.356      

Support Actie 272.998       340.000 540.259      

2.029.136    1.964.000 1.679.128   

2015

werkelijk begroting werkelijk

€ € €

Rentebaten en baten uit beleggingen

Obligaties:

Rente obligaties 25.391         145.000 132.066      

25.391         145.000 132.066      

Aandelen:

Ontvangen dividend 31.805         }  32.164        

Gerealiseerd koersverschil effecten bij verkoop 84.324         } 119.000 169.609      

Niet gerealiseerde koersverschillen op beleggingen 66.739-         } 113.302-      

49.390         119.000 88.471        

Rente:

Hypothecaire vordering 9.309           0 4.200          

Financiële instellingen 4.375           6.000 715             

13.684         6.000           4.915          

88.465         270.000       225.452      

De financiële baten u.h.v. effecten 2016 zijn voor een bedrag van € 82.000 negatief beïnvloed a.g.v. een correctie uit 

voorgaande jaren.

*) 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".

2016

2016

2016
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TOELICHTING VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(NAAR BESTEMMING)

werkelijk begroting werkelijk

2016 2016 2015

LASTEN € € €

Besteed aan de doelstelling

Toegekende subsidies 2.551.418 2.551.138 2.681.285

Vrijval subsidies -126.301 0 -98.520

Projecten 230.638 176.092 73.165

Totaal te verstrekken subsidies 2.655.755 2.727.230 2.655.930

Uitvoeringskosten eigen organisatie 247.680 425.661 432.064

Voorlichting en eigen activiteiten 870.488 501.280 464.556

Totaal besteed aan de doelstelling 3.773.923 3.654.171 3.552.550

Kosten eigen fondsenwerving

Directe verwervingskosten 342.424       369.920       388.323       

Uitvoeringskosten eigen organisatie 249.145       288.138       355.400       

Totaalkosten eigen fondsenwerving 591.569       658.058       743.723       

werkelijk begroting werkelijk

2016 2016 2015

€ € €

Kosten van beleggingen

Bewaarloon, provisie, bankkosten en waardeverschillen 65.418         65.000         54.220         

Totaal kosten van beleggingen 65.418         65.000         54.220         

Kosten beheer en administratie

Beheer & administratie 460.920       440.711       498.217       

Specificatie personeelskosten

Bruto salarissen  870.618 773.000 795.271

Pensioenlasten (Pensioenfonds Zorg en Welzijn)  79.021 72.000 65.239

Sociale lasten  174.898 156.000 140.630

Overige personeelskosten 199.380 99.000 68.849

Doorbelaste uren projecten -189.427 -151.000 -167.213

1.134.490 949.000 902.776

2016 2015

personeelsbezetting FTE FTE

gemiddeld gedurende het verslagjaar 17,9 14,3

per einde van het verslagjaar 18,4 15,0

De directe verwervingskosten bestaan uit de kosten verband houdende met de jaarlijkse collecte organisatie van het  Fonds 

verstandelijk gehandicapten (exclusief personeelsgerelateerde kosten), voorlichtingen en communicatie naar onze donateurs 

en de organisatiekosten van onze events.
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TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

MODEL TOEREKENING BESTEDINGEN EN KOSTEN

 Doelstelling 

Fvg 

 Doelstelling 

NRF 

 Overige  Voorlichting   Eigen 

fondsenwerving 

 Gezamenlijke 

acties 

 Acties derden  Overige lasten  Beleggingen 

Subsidies en bijdragen 1.528.393         1.127.361         2.655.754           2.727.230           2.655.930           

Uitbesteed werk  88.160              31.525                    -                         33.595              153.280              501.280              296.143              

Voorlichting en communicatie 274.512            310.894                  585.406              369.920              556.736              

Kosten acties derden 245.005            245.005              200.000              156.801              

Personeelskosten 117.420            74.309              393.100            192.864                  356.797            1.134.490           949.510              902.776              

Huisvestingskosten 7.563                4.786                25.320              12.423                    22.982              73.074                 66.000                51.204                 

Kantoor- en algemene kosten 26.703              16.899              89.397              43.860                    81.141              258.000              139.000              331.702              

Overige lasten 771                    65.418              -                         66.189                 65.000                79.396                 

Subtotaal 1.680.079         1.223.355         -                         870.489            591.566                  -                           245.005            34.366              65.418              460.920            5.171.198           5.017.940           5.030.688           

toerekenings grondslagen: -                              

Subsidies en bijdragen worden bij toekenning gesplitst per fonds geboekt, er is voor € 2.905 door de Stichting Meedoen mogelijk maken uitgevoerd.

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

Voorlichting en communicatie algemene publicatie kosten t.b.v beide fondsen worden in de verhouding 25% -75% over beide fondsen verdeeld; de specifieke publicatie kosten per fonds worden t.l.v. dat fonds geboekt. 

de kosten van nieuwsbrieven, donateursmailingen e.d. worden voor 35% als kosten van eigen fondsenwerving geboekt. De andere 65% zijn voorlichtingskosten. 

Personeelskosten personeelskosen  worden o.b.v. het urenregistratiesysteem en de tarieven per medewerker gealloceerd aan de beide fondsen, Het Revalidatiefonds draagt 25% van de personeelskosten, Het Fonds verstandelijk gehandicapten 75%

Niet personele kosten de andere kosten worden op dezeflde manier verdeeld over beide fondsen

Overige lasten de Stichting heeft € 773 niet doorbelast

Unit/bestemming Doelstelling Werving baten

 

 Totaal 2016  Begroting 2016  Totaal 2015 Beheer en 

administratie
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TOELICHTING DIRECTIEBEZOLDIGING

Naam D.M.J.T.B. Schutgens

Functie Directeur/bestuurder

Dienstverband onbepaalde tijd

uren/week 36

part-time % 100

periode januari t/m december 2016

Bezoldiging (EUR)

Jaarinkomen

bruto salaris 84.000

vakantiegeld 6.720

eindejaarsuitkering 7.530

Totaal 98.250

SV lasten (WG deel) 9.744

Belaste vergoedingen 9.416

Pensioenlasten (Wg deel) 10.541

29.701

Totaal bezoldiging 2016 127.951

Totaal bezoldiging 2015 122.634
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Fonds verstandelijk gehandicapten

BALANS

31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA

Immateriele vaste activa 16.335 27.225

Materiële vaste activa 11.744 16.267

28.079 43.492

Vorderingen en overlopende activa -54.707 306.038

Effecten 1.051.111 1.069.538

Liquide middelen 1.459.970 1.226.820

2.456.374 2.602.396

Totaal 2.484.453 2.645.888
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Fonds verstandelijk gehandicapten

BALANS

31-12-2016 31-12-2015

PASSIVA

Reserves en fondsen

  Reserves   

    Continuiteitsreserve -276.771 124.650

    Reserve waardeverschil beleggingen 13.679 48.069

    Bestemmingsreserves 1.159.663 1.159.663

896.571 1.332.382

  Fondsen  

   Bestemmingsfondsen 0 31.529

Totaal reserves en fondsen 896.571 1.363.911

Kortlopende schulden   

    Overige kortlopende schulden 202.773

    Schuld aan fondsen 171.556     

    Verplichtingen projecten 1.151.081 1.006.672

    Crediteuren 4.625 74.114  

    Nog te betalen en vooruitontvangen 229.403 29.635

1.587.882 1.281.977

Totaal 2.484.453 2.645.888
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Fonds verstandelijk gehandicapten

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk Begroting Werkelijk

2016 2016 2015

BATEN:

Baten uit eigen fondsenwerving

Collecten 923.236 950.000 971.119

Mailingacties, giften en overige opbrengsten 616.313 599.500 628.737

Legaten en nalatenschappen 65.819 75.000 218.119

Project Knoop Gala 93.702 125.000 85.466

Projecten 80.870 46.000 36.345

Bestemmingsgiften 266.431 95.000 723.351

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 2.046.371 1.890.500 2.663.137

Baten uit acties van derden

VriendenLoterij 200.000 200.000 200.000

Loten VriendenLoterij 261.117 227.000 62.030

Support Actie 272.998 340.000 540.259

Totaal baten uit acties van derden 734.115 767.000 802.289

Rentebaten en baten uit beleggingen 21.127 54.000 -3.974

SOM DER BATEN 2.801.613 2.711.500 3.461.452
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Fonds verstandelijk gehandicapten

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk Begroting Werkelijk

2016 2016 2015

LASTEN:

Besteed aan doelstelling

Toegekende subsidies 1.322.662 970.000 1.580.631

Uitvoeringskosten eigen organisatie 151.686 258.247 247.691

Voorlichting en communicatie eigen activiteiten 629.331 248.755 307.587

Projecten 205.731 99.134 26.505

Totaal besteed aan doelstelling 2.309.410 1.576.136 2.162.414

Verwervingskosten

Directe verwervingskosten 282.569          232.946          294.256    

Uitvoeringskosten eigen organisatie 193.454          210.770          243.846    

Totaal kosten eigen fondsenwerving 476.023 443.716 538.102

Kosten acties van derden 145.015 100.000 111.488

Kosten van beleggingen en bankkosten 21.943 25.000 15.197

Totaal verwervingskosten 642.981 568.716 664.787

Overige lasten 0 0 0

Kosten beheer en administratie 316.562 250.334 277.692

SOM DER LASTEN 3.268.953 2.395.186 3.104.893

SOM DER BATEN 2.801.613 2.711.500 3.461.452

OPERATIONEEL SALDO -467.340 316.314 356.559

Kengetallen

Kostenpercentage eigen fondsenwerving 23,3% 23,5% 20,2%

Bestedingspercentage baten 82,4% 58,1% 62,5%

Bestedingspercentage lasten 70,6% 65,8% 69,6%

Kostenpercentage beheer en administratie 9,7% 10,5% 8,9%
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Revalidatiefonds

BALANS

31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA

Immateriele vaste activa 27.225 27.225

Materiële vaste activa 9.148 9.148

36.373 36.373

Vorderingen en overlopende activa 387.407    495.431     

Effecten 4.795.949 4.779.112

Liquide middelen 1.623.594 1.289.898

6.806.950 6.564.441

Totaal 6.843.323 6.600.814
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Revalidatiefonds

BALANS

31-12-2016 31-12-2015

€ € € €

PASSIVA

Reserves en fondsen

  Reserves

    Stichtingskapitaal 45 45

    Continuiteitsreserve 2.028.051 1.773.551

    Reserve waardeverschillen beleggingen 469.576 541.069

    Reserve toekomstige projecten 480.000 480.000

2.977.672 2.794.665

  Fondsen

    Bestemmingsfondsen 591.451 571.451

Totaal reserves en fondsen 3.569.123 3.366.116

Kortlopende schulden   

Schuld aan fondsen 27.182

Overige schulden 3.274.200 3.207.516

3.274.200 3.234.698

Totaal 6.843.323 6.600.814
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Revalidatiefonds

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk Begroting Werkelijk

2016 2016 2015

BATEN:

Baten uit eigen fondsenwerving

Mailingacties, giften en overige opbrengsten 575.472 600.000 614.744

Nalatenschappen 38.223 75.000 450.217

Bestemmingsgiften 80.000 105.000 93.171

Projecten 48.424 170.000 29.781

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 742.119 950.000 1.187.913

Baten uit acties van derden

VriendenLoterij 923.535 947.000 550.483

Stichting Loterijacties Volksgezondheid 371.486 250.000 326.356

Totaal baten uit acties van derden 1.295.021 1.197.000 876.839

Rentebaten en baten uit beleggingen 67.338 216.000 204.248

Overige baten 0 0 0

SOM DER BATEN 2.104.478 2.363.000 2.269.000
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Revalidatiefonds

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk Begroting Werkelijk

2016 2016 2015

LASTEN:

Besteed aan doelstelling

Toegekende subsidies 1.102.454 1.322.891 1.002.134

Uitvoeringskosten eigen organisatie 95.994 166.906 184.373

Projecten 24.907 76.958 55.910

Voorlichting en communicatie eigen activiteiten 241.157 252.525 147.719

Totaal besteed aan doelstelling 1.464.512 1.819.280 1.390.136

Verwervingskosten

Directe verwervingskosten 93.450 135.975 94.068

Uitvoeringskosten eigen organisatie 55.691 77.368 111.554

Totaal kosten eigen fondsenwerving 149.141 213.343 205.622

Kosten acties van derden

Wervingskosten spelers VriendenLoterij 99.990 100.000 45.313

Kosten van beleggingen en bankkosten 43.470 40.000 39.022

Totaal verwervingskosten 292.601 353.343 289.957

Overige lasten 0 0 0

Kosten beheer en administratie 144.358 190.377 220.525

SOM DER LASTEN 1.901.471 2.363.000 1.900.618

SOM DER BATEN 2.104.478 2.363.000 2.269.000

OPERATIONEEL SALDO 203.007 0 368.382

Kengetallen

Kostenpercentage eigen fondsenwerving 20,1% 14,0% 17,3%

Bestedingspercentage baten 69,6% 81,4% 61,3%

Bestedingspercentage lasten 77,0% 81,4% 73,1%

Kostenpercentage beheer en administratie 7,6% 10,1% 11,6%
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Meedoen mogelijk maken (enkelvoudig)

BALANS

ACTIVA

Immateriele vaste activa 21.834         

Materiële vaste activa 4.468           

26.302         

Vorderingen en overlopende activa

   Vorderingen op beide fondsen 198.738    

   Overige vorderingen 69.853      22.954       

   Overige transitoria 20.873      

90.726         221.692       

  

Liquide middelen 48.826         26.285         

TOTAAL ACTIVA 165.854          247.977          

PASSIVA

Reserves

   Continuïteitsreserve -771             

Kortlopende schulden

   Schuld aan beide fondsen 15.651        

   Crediteuren 70.097        

   Belastingen en premies 10.817        

   Te betalen personeelskosten 70.060        

166.625       247.977       

TOTAAL PASSIVA 165.854       247.977       

PM: Alle baten en lasten  zijn doorbelast aan beide fondsen, de negatieve mutatie van de continuïteitsreserve

zijn bankkosten die we niet hebben doorberekend aan de fondsen.

31 december 2016 31 december 2015
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Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Resultaatbestemming

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 aan het einde van de jaarrekening.

De directie van Stichting Meedoen Mogelijk Maken heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de 

vergadering van 1 juni 2017.

De Raad van Toezicht van Stichting Meedoen Mogelijk Maken heeft de jaarrekening 2016 

goedgekeurd in de vergadering van 9 juni 2017.

Het resultaat wordt ten gunste gebracht van de reserves zoals aangegeven bij de
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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

Vice Voorzitter 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
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Bijlage

BEGROTING 2017 (* € 1.000)

Stichting Meedoen mogelijk maken

Werkelijk Budget

2016 2017

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving

-Huis-aan-huiscollecte 923 950

-Mailingacties, giften en overige opbrengsten 1.159 1.154

-Knoop Gala 94 125

-Bestemmingsgiften 346 277

-Legaten en nalatenschappen 104 322

-Evenementen 129 226

-Overig 33 50

Totaal baten uit eigen fondsenwerving A 2.788 3.104

Baten uit acties van derden 2.029 1.728

Baten uit subsidies 50

Baten uit beleggingen en rente 89 104

Som der baten B 4.906 4.986

LASTEN

Besteed aan de doelstelling:

-Te verstrekken subsidies 2.425 2.600

-Voorlichting eigen activiteiten 508 504

-Uitvoeringskosten (algemeen) 610 838

-Projecten 231 148

Totaal besteed aan de doelstelling C 3.774 4.090

Kosten eigen fondsenwerving: D 592 646

-Kosten akties van derden 245 400

-Kosten van beleggingen 65 44

Kosten beheer en administratie: E 461 463

Overige lasten 34 0

Som der lasten F 5.171 5.643

Som der baten 4.906 4.986

Operationeel saldo -265 -657

Kostenpercentage eigen fondsenwerving (D/A) 21,2% 20,8%

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. totale baten (C/B) 76,9% 82,0%

Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. totale lasten (C/F) 73,0% 72,5%

Kostenpercentage beheer en administratie (E/F) 8,9% 8,2%
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SCHUITEMAN

I__  REGI STERACCOUNTANTS

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Meedoen mogelijk maken 

A, Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Meedoen mogelijk maken te Bunnik gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van Stichting Meedoen mogelijk maken per 31 december 2016 en van 
het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 
Fondsenwervende organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Meedoen mogelijk maken zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel.

Schuiteman & Partners Registeraccountants B.V.
KvK-nr: 08081961, BTW-nr: NL808546016B01, IBAN: NL40 RABO 0366 3549 49, BIC: RABONL2U 
Voorde algemene voorwaarden zie www.schuiteman.com

■  g r o u p  Member of The International Association of Independent Accounting Firms

http://www.schuiteman.com


B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit:
- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze 
werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 
Fondsenwervende organisaties.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking to t de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit 
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de stichting.



Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controie-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controie-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 

het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 

in de jaarrekening staan;



- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan 

handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Barneveld, 9 juni 2017
Schuiteman & Partners Registeraccountants B.V.

Was getekend 
G. de Fluiter RA
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