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Verslag van het bestuur 
 
Doelstelling 
Stichting Voor Mekaar is opgericht vanuit de overtuiging dat zorg draait om de mensen. Niet om uren, 
productie of quota. Het overgrote deel van het beschikbare budget wordt gebruikt voor medewerkers in de 
directe zorg.  
 
Wij vinden het belangrijk om mensen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking een veilige 
omgeving te bieden, waar warmte en gezelligheid ervaren kunnen worden. Kleinschalige zorg, geïntegreerd in 
de maatschappij zodat er volwaardig deel genomen kan worden aan de samenleving. 
 
De Stichting biedt woonzorg voor acht cliënten en logeerzorg voor één cliënt op locatie Eemstraat 36 te Baarn 
en dagbesteding voor 6 cliënten op locatie Koningsweg 5 te Baarn. Bij de Stichting zijn 17 werknemers 
(waarvan 1 leerling) in dienst en er dragen tien vrijwilligers bij aan de versterking van kwaliteit en de 
continuïteit van de zorgverlening. 

 
Ontstaan en oprichting 
Stichting VM Baarn is opgericht op 27 mei 2014 door middel van het passeren van de oprichtingsakte voor 
Notaris Kool te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 28 mei 2014 onder nummer 60765992. 
Het RSIN van de Stichting is 854050760. De Stichting heeft de activiteiten van Stichting Voor Mekaar zonder 
enige onderbreking voortgezet door overname van de boedel van de op 20 mei 2014 door de rechtbank 
aangewezen curator.  Stichting Voor Mekaar heeft het eigen faillissement aangevraagd op 19 mei 2014 waarna 
het op 20 mei 2014 werd uitgesproken. De naam Stichting Voor Mekaar, de website en het beeldmerk behoren 
tot de overgenomen boedel. Met alle cliënten van Voor Mekaar zijn nieuwe zorg- en huurovereenkomsten 
afgesloten ingaand op 1 juni 2014. 
 

Samenstelling bestuur 
De samenstelling van het bestuur vanaf de oprichting is als volgt: 
Naam Titel Sinds Tot 
Pim Veltman Voorzitter 1 juni 2014  
Anne-Marie Veltman-Overeem Secretaris 1 juni 2014  
Paul Veltman Niet uitvoerend bestuurslid 1 juni 2014  
Relinde de Koeijer-Gorissen Niet uitvoerend bestuurslid 1 juni 2014 31 december 2014 
Dick Riemers Niet uitvoerend bestuurslid 7 oktober 2014  
 
Mevrouw Relinde de Koeijer heeft in verband met haar promoveren aangegeven af te treden en naar 
verwachting na haar promoveren aan het eind van het jaar 2015 weer deel te nemen aan het bestuur als niet 
uitvoerend bestuurslid. 
 
De heer Dick Riemers heeft aangegeven in ieder geval tijdens de verwachte periode van afwezigheid van 
mevrouw de Koeijer als niet uitvoerend bestuurlid het bestuur te versterken. 
 
Het bestuur kwam in 2014 (juni tot december) 5 keer formeel bij elkaar. Tussentijds is er veelvuldig onderling 
contact geweest om lopende zaken op te pakken. Tweemaal is er een ouderavond geweest waarbij het voltallig 
bestuur aanwezig was.  
Het bestuur vervult haar taken onbezoldigd.  
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Een impressie van het afgelopen jaar. Meer beeldmateriaal en achtergrondverhalen zijn terug te 
lezen in de nieuwsbrieven en in te zien in de fotojaarverslagen op de groep. 
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Perspectief en overheid 
De gehandicaptenzorg beleeft op dit moment de grootste stelselherziening in 75 jaar. Het ingezette 
overheidsbeleid richt zich primair op het stimuleren van cliëntgericht werken, het vergroten van de 
betrokkenheid in de samenleving, de financiële houdbaarheid van langdurige zorg en begeleiding, en het 
bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg en ondersteuning.  
De AWBZ wordt vervangen door een nieuwe landelijke voorziening, geformaliseerd in de Wet Langdurige Zorg 
(WLZ). Voor alle cliënten van de stichting (met een ZZP hoger dan VG4) zal zorg met verblijf beschikbaar 
worden binnen deze wet.  
Gemeenten worden verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en 
verzorging. Waarbij de aanspraken worden beperkt en de dienstverlening wordt versoberd. De lagere 
zorgpakketten zal onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vallen. Tot zover nu bekend, is dit 
(nog) voor geen van de cliënten van Stichting Voor Mekaar het geval.  
 
Vanaf 1 januari 2015 zal het betalen van zorggelden via PGB (Persoonsgebonden Budget) rechtstreeks via de 
SVB (Sociale Verzekeringsbank) gaan middels trekkingsrecht. Vooraf dienen zorgovereenkomsten en 
zorgbeschrijvingen ingediend worden ter goedkeuring. Wanneer zorgkantoor én SVB hier vervolgens een 
akkoord op geven, kan er middels maandelijkse overboekingen of facturatie achteraf uitbetaald worden aan 
zorgverleners. Waar voorheen aan het begin van de maand alle woonzorggelden op de rekening van de 
stichting bijgeschreven konden zijn, zal dit nu op zijn vroegst aan het eind van de maand gebeuren. 
  
Landelijk is er veel ophef geweest over het invoeren van deze nieuwe wijze van uitbetalen aangezien de 
administratieve werklast voor de SVB enorm zal zijn. Ondanks Kamervragen, petities en brandbrieven waarin 
gevraagd werd het trekkingsrecht uit te stellen en eerst te zorgen dat aan alle voorwaarden voldaan wordt om 
dit tot een goed einde te brengen, is het trekkingsrecht op 1 januari 2015 van start gegaan.  
 
Op papier zou het trekkingsrecht voor de stichting voordelen hebben. In de praktijk merken we dat ruim drie 
maanden na start meer dan 35 procent van de verschuldigde zorggelden nog niet uitbetaald is door de SVB. De 
toezegging vanuit de politiek is dat dit half mei uiterlijk is rechtgezet. Eerdere uitspraken en toezeggingen van 
de overheid zijn tot op heden elke keer herroepen of niet nagekomen. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling 
welke het voortbestaan van de stichting aanzienlijk in gevaar kan brengen. 
 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Op 9 oktober 2014 werd de woonlocatie van de Stichting bezocht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 
Vanuit de afdeling ‘nieuwe initiatieven’ werd er gekeken of de Stichting aan alle wet- en regelgeving en normen 
voldoet. Het rapport van dit bezoek is met alle betrokkenen gedeeld.  
Met de aanbevelingen die gedaan zijn door de inspectie zijn een aantal protocollen specifieker gemaakt of 
opnieuw vormgegeven. Ook wordt er in 2015 op een aantal punten gewerkt aan deskundigheidsbevordering 
van het team.  
 
Het contact en het rapport van de inspectie bevestigt ons in het gevoel dat we deze kwetsbare groep van 
cliënten een mooi thuis geven. Het werk van de Stichting draagt bij aan hun ontwikkeling en aan een mooie 
invulling van hun leven.  
 

Stichting Vrienden Voor Mekaar 
Middels het oprichten van een op zichzelf staande stichting door ouders/verwanten, hebben zij blijk gegeven 
van grote betrokkenheid bij het werken en voortbestaan van Stichting Voor Mekaar. De ondersteuning betreft 
met name het verlenen van (materiële) steun aan de niet subsidiabele en vergoede werkzaamheden met als 
doel het geestelijk en lichamelijk welzijn van verstandelijk- en/of lichamelijk gehandicapte mensen in het 
algemeen en de cliënten van de Stichting Voor Mekaar in Baarn in het bijzonder te bevorderen.  
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Analyse financiële positie 
 
De opstartfase van de Stichting is goed verlopen. De genomen maatregelen ten aanzien van het beheersen van 
het ziekteverzuim, een strakkere planning van de diensten van personeel afgezet tegen de aanwezigheid van 
cliënten, de invoering van de planningstoeslag indien cliënten en hun vertegenwoordigers af willen wijken van 
de overeengekomen planning en het instellen van een bonus voor werknemers die zich niet of nagenoeg niet 
ziek hebben gemeld, zijn de basis geweest voor een efficiënte bedrijfsvoering.  
 
Huurverlagingen voor de huisvesting van de Stichting, (extra) bijdragen voor het gebruik van de bus, personeel 
dat salaris heeft ingeleverd, het aanwijzen van dagen van sluiting, een boekwinst op uit de boedel 
overgenomen vorderingen e.d. hebben naast de efficiënte bedrijfsvoering, bijgedragen aan het positieve 
resultaat over de afgelopen zeven maanden.  
 
Een verkorte winst- en verliesrekening over de periode 1 juni tot en met 31 december 2014: 
 

 
2014 

Inkomsten   338.885,59  

Kosten  -303.185,61  

Resultaat voor financieringskosten     35.699,98  

Financieringskosten        -917,55  

Vrijval voorziening debiteuren       2.176,86  

Resultaat     36.959,29  

  Het resultaat is toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Het resultaat bedraagt ongeveer 75% van de gemiddelde 
maandelijkse inkomsten. De opgebouwde buffer is daarmee dus nog zeer beperkt.  
Tegenvallers zoals door eventuele langdurige ziekte van personeelskosten kunnen daarmee nog onvoldoende 
worden opgevangen. 
 
De beschikbare financiële middelen zijn aan het einde van het boekjaar beperkt vanwege de relatief hoge 
uitstaande vorderingen uit hoofde van zorginkomsten. Aan het einde van het boekjaar bedraagt de vordering 
zorginkomsten ongeveer één maand.  
 
Begin 2015 is door overgang van verantwoordelijkheden binnen de Overheid voor de uitbetaling van de 
zorgkosten, de uitstaande vorderingen zorginkomsten verder opgelopen. Ondanks de wisselende berichtgeving 
over de achterstanden in uitbetaling en het inlopen van deze achterstanden door het inzetten van heel veel 
ambtenaren is het nog niet bekend wanneer de Overheid zich zal houden aan haar verplichtingen de 
zorgkosten op tijd te betalen. Door de oplopende betalingsachterstanden van de Overheid heeft de Stichting in 
2015 extra financiering moeten aantrekken om aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen.  
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Klachtencommissie 
 
De gevormde klachtencommissie welke vanaf de oprichting van de Stichting is gevormd, voldeed volgens de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg niet aan de vormvereisten welke op grond van de ‘Wet klachtrecht cliënten 
zorgsector’ is vereist. Gedurende de verslagperiode is de samenstelling daarom aangepast zodat voldaan wordt 
aan alle op basis van de wet te stellen eisen. 
 
De samenstelling van de klachtencommissie is als volgt: 
Naam  Achtergrond Lid sinds 
Mevrouw K. E. Samplonius 
– van Markus 

Jurist, Directeur van een overkoepelende werkmaatschappij van 
verschillende belangrijke spelers op het gebied van de publieke 
en individuele gezondheidszorg, welke zich toeleggen op het 
adviseren aan overheidsorganen en het bieden van expertise op 
het gebied van zorg, wonen en welzijn en adviseren op gebied 
van sociaal en medische vraagstukken. 

2014 

Mevrouw A. Meelker Verpleegkundige, beleidsmedewerker en coach in een instelling 
voor visueel beperkten en betrokken bij arbeidsmarkt gericht 
kwalificeren. 

2014 

Heer D. Riemers Pedagoog, actief geweest in het onderwijs en heeft diverse 
management en bestuursfuncties vervuld in zorg gericht 
onderwijs, bij de overheid op gebied van maatschappelijke 
ontwikkeling en is bestuursvoorzitter van het Apostolisch 
Genootschap geweest. Is niet operationeel lid van het bestuur 
van Stichting VM Baarn. 

2014 

 
Er zijn door de commissie geen klachten in behandeling genomen gedurende het verslagjaar. 
 
Een afschrift van de procedure voor het indienen van een klacht en de werkwijze van de klachtencommissie 
kan worden gedownload van de website van de Stichting (http://www.voormekaar.com/)  
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Kwaliteit en meldingen 
 
Veilig Incidenten Melden heeft een belangrijke functie binnen de Stichting. Het draagt bij aan de kwaliteit en 
verbetering van kwaliteit van de te leveren zorg. Onderstaand overzicht geeft weer welke categorieën zijn 
benoemd en hoeveel meldingen er zijn gedaan. Om melden nog toegankelijker te maken is medio augustus 
begonnen met digitaal melden. 
 
Categorie Aantal meldingen 
Medicijnen 22 
  Waarvan fout in toediening                         4 
  Waarvan fout in aftekenen/medicijnlijst                           15 
Vallen 1 
Gedrag 27 
Overig 6 
Totaal 56 
  
Er zijn geen situaties ontstaan waarbij een cliënt schade heeft ervaren. De meldingen zijn periodiek met het 
bestuur en met de betreffende teams van medewerkers besproken en waar nodig zijn interne trainingen 
geïntensiveerd, verdiept en herhaald.  
Het relatief hoge aantal meldingen in de categorie Gedrag valt grotendeels te verklaren door strikte afspraken 
op vroegtijdig melden in signaleringsplannen welke opgesteld zijn met betrokken psycholoog of 
orthopedagoog. 
 
Stichting VM Baarn koppelt elke VIM melding terug aan de cliënt en de betreffende vertegenwoordigers om 
volstrekte transparantie te waarborgen. Enige uitzondering op voornoemde is een melding voor het vergeten 
af te tekenen van medicatie die wel gegeven is, wat voor 2014 in totaal 15 keer voorkwam.  
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Personeel 
 
Er zijn 17 medewerkers (waarvan 1 leerling) in vaste dienst, equivalent aan een totale voltijd van 9,5 
medewerkers. Gedurende de verslagperiode zijn er geen wijzigingen in het personeelsbestand geweest. Het 
ziekteverzuim bedroeg slechts 0,5%. Gedurende de maanden juni tot en met december was er een 
stagebezetting van 280 uren. 
 
Leeftijdsopbouw 
Leeftijdscategorie Mannen Vrouwen Totaal 
< 20 jaar - - - 
20 t/m 24 jaar - 1 1 
25 t/m 29 jaar 2 2 4 
30 t/m 34 jaar - 2 2 
35 t/m 39 jaar 1 1 2 
40 t/m 44 jaar - 3 3 
45 t/m 49 jaar - 3 3 
> 50 jaar 1 1 2 
Totaal 4 13 17 
 
De Stichting streeft naar een zo hoog mogelijk zorgniveau binnen het door de overheid beschikbaar gestelde 
budget. Omdat er geen managementlagen zijn, zoals bij grote instellingen het geval is, wordt het overgrote 
gedeelte van het zorgbudget besteed aan directe personeelskosten. De samenstelling van het personeel, zoals 
hieronder is weergegeven toont een bovengemiddelde kwalitatieve bezetting in vergelijking met grotere 
zorginstellingen: 
 
Functie Opleidingsniveau Aantal FTE 
Leerling Niveau 4 (afronding feb. 2016) 0,67 
Assistent-begeleider Niveau 3 of 4 0,25 
Begeleider Niveau 4, 5 of hoger 6,69 
Coördinerend Begeleider Niveau 5 of hoger 1,89 
Totaal  9,50 
   
Drie medewerkers zijn bezig met een opleiding, te weten; HBO Creatieve Therapie, HBO-V en SPH. Voor 
inschaling in bovenstaand schema is uitgegaan van hun relevante hoogste genoten afgeronde opleiding. 
 
Het ziekteverzuim is over de afgelopen zeven maanden 0,5% geweest, hetgeen ver onder het gemiddelde in de 
branche is. Hoewel de landelijke cijfers nog niet bekend zijn, kan op basis van het verleden het cijfer op 
minimaal 6% worden gesteld. Derhalve draagt het lagere ziekteverzuim bij aan de exploitatie van de Stichting. 
De personeelskosten op basis van het geschatte landelijke gemiddelde ziekteverzuim zou ca € 14.000 meer 
hebben bedragen. 
 
Afgezet tegen de geïndiceerde zorg voor de cliëntengroep is te zien dat er in totaal 225,5 uur per week aan zorg 
geïndiceerd is. Verdeeld over de categorieën Begeleidend, Verzorgend, Verpleegkundig en algemene Woonzorg 
laat dit zich in de tweede tabel vertalen. 
Een indeling van de ingezette personeelsuren is gemaakt op basis van de hoogste genoten opleiding 
(Woonzorg; MMZ/SPW, Verpleegkundig; MBO-V, HBO-V, Verzorgend; VIG, Begeleidend; SPH, PABO, 
Activiteitenbegeleiding). 

 
Afgezet in percentages is te zien dat alle verschillende categorieën zorg goed vertegenwoordigd zijn in het 
volledige personeelsbestand wanneer afgezet tegen de geïndiceerde zorg. De verpleegkundige zorg is zeer ruim 
vertegenwoordigd. 
Door te werken met flexibele inzetbaarheid van medewerkers en verschillende lengtes van diensten zijn alle 
categorieën van zorg gedurende het gehele personeels- en aanwezigheidsrooster (van cliënten) goed 
vertegenwoordigd. 
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ZZP’s Aantal 
cliënten 

OB
1
 PV

2
 VP

3
 AB

4
 Totaal tijd 

per week 
Aantal cliënten x 

totaal tijd per 
gehele week 

VG 5 4 10.43 4.97 1.32  22,0-27,0 108.0 
VG 6 2 13.49 0.93  0.93 21,0-26,0 52.0 
VG 8 1 8.13 10.49 2.40  26,0-32,0 32.0 
LG 7 1 10.34 10.34 2.66  27,0-33,5 33.5 
Totaal tijd per week 225.5  
 
 
Categorie van zorg Begeleidend Verzorgend Verpleeg-

kundig 
Woonzorg Totaal 

Geïndiceerd  
in uren 

89.03 42.57 10.34 83.59 225.5* 

Personele inzet in uren 84.00 65.00 26.00 96.00 271.0 ** 
Percentage 94,4% 152,7% 251,5% 114,8%  
*    per gehele week 
** exclusief uren tussen 22.00 en 7.00 uur 
 
Opleidingsplan 
Stichting VM Baarn stimuleert en faciliteert haar medewerkers (inclusief vrijwilligers, leerlingen en stagiaires) 
om voor de huidige of toekomstige functie de benodigde competenties te ontwikkelen danwel te behouden. 
We streven naar een leerklimaat waarbij medewerkers open staan om continu van en met elkaar te leren in de 
werksituatie. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar ontwikkeling. De leidinggevende is 
coach en stimuleert en faciliteert de medewerker om competenties te ontwikkelen en in de werksituatie toe te 
passen. 
 
In 2014 was er onder andere een trainingsdag met toetsmomenten voor voorbehouden handelingen op 
verpleegtechnisch gebied, zijn er verschillende e-learnings gevolgd op het gebied van ‘werken met de 
meldcode’ en ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’. Om het hoofd te kunnen bieden aan alle veranderingen op 
het gebied van zorgfinanciering en overheid zijn een tweetal cursussen van Per Saldo gevolgd omtrent 
‘zorgbeschrijving’ en ‘veranderingen in de zorg’. Om het complete aanbod en beleid op opleidingsgebied in één 
document te vatten is voor de periode 2015-2019 een opleidingsplan gemaakt.  

 
 
 
 
 
 
 
2014 was een jaar van uitersten, een jaar waarin veel gebeurde. Er is in 2014 heel veel werk verzet 
om te kunnen blijven garanderen dat alle cliënten een mooie, passende woon- en werkplek hebben. 
Dit is en blijft ons streven, ook voor 2015. 
 
Uitvoerend bestuur, 
 
Anne-Marie en Pim Veltman 
 
 
 

                                                           
1
 Ondersteunende Begeleiding 

2
 Persoonlijke Verzorging 

3
 Verpleging 

4
 Activerende Begeleiding 
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JAARREKENING 
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Balans per 31 december 2014 
    

     

 
31-12-2014 

  
31-12-2014 

     Materiële vaste activa    7.419,79  
 

Eigen Vermogen    36.959,29  

     Debiteuren  47.011,71  
 

Financieringsschuld            2,92  

     Overige vorderingen       152,43  
 

Crediteuren        150,00  

Vooruitbetaalde kosten    6.049,82  
 

Overige schulden    49.253,07  

     Liquide middelen en bank  25.731,53  
   

     

 
 86.365,28  

  
   86.365,28  
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Winst- en verliesrekening over de periode 1 juni tot en met 31 december 2014 
 

  

 
2014 

  Inkomsten woonzorg   230.221,78  

Inkomsten verhuur kamers     30.800,00  

Inkomsten logeerzorg       7.560,00  

Inkomsten dagbesteding     65.778,88  

 
  334.360,66  

Bijdrage autokosten       2.800,00  

Planningstoeslag       1.000,00  

Giften         724,93  

Totaal inkomsten   338.885,59  

  Levensmiddelen      -7.910,25  

Personeelskosten  -250.628,58  

Autokosten      -2.384,86  

Huurlasten    -29.190,00  

Energiekosten      -2.442,72  

Kosten inventaris      -1.698,63  

Uitgaven van giften        -799,18  

Overige kosten      -8.131,39  

 
 -303.185,61  

 
  

Resultaat voor financieringskosten     35.699,98  

Financieringskosten        -917,55  

Vrijval voorziening debiteuren       2.176,86  

  Resultaat     36.959,29  
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Kasstroomoverzicht 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 

 
   Opbrengsten onder aftrek van kosten: 

  Resultaat voor financieringskosten 
 

  35.699,98  

Afschrijvingskosten inventaris 
 

    1.115,63  

Afschrijvingskosten vervoermiddelen 
 

       364,58  

  
  37.180,19  

   Werkkapitaal mutaties: 
  Debiteuren 
 

 -47.011,71  

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 
 

   -6.202,25  

Crediteuren 
 

       150,00  

Overige schulden 
 

  49.253,07  

  
   -3.810,89  

   Kasstroom uit de operationele activiteiten 
 

  33.369,30  

   Betaalde financieringskosten 
 

      -917,55  

Investering in materiële vaste activa 
 

   -8.900,00  

Vrijval voorzieningen 
 

    2.176,86  

Gerealiseerde kasstroom 
 

  25.728,61  

   Liquide middelen onder aftrek van financiering: 
  Aanvangssaldo 
 

 -,--    

Mutatie 
 

  25.728,61  

Saldo per ultimo boekjaar 
 

  25.728,61  

   

   Specificatie van het saldo: 
  Liquide middelen 
 

  25.731,53  

Financiering 
 

         -2,92  

Saldo per ultimo boekjaar 
 

  25.728,61  
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Toelichting op de jaarrekening 
 
Grondslagen van waardering: 
 
De jaarrekening is gewaardeerd op basis van historische kosten.  
 
Materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarden, verminderd met afschrijvingen 
berekend naar op de verwachte levensduur gebaseerde jaarlijks vaste afschrijvingspercentages naar 
tijdsgelang. Op jaarbasis worden de volgende afschrijvingspercentages toegepast: 
 
Materieel vast actief Percentage Afschrijvingsgrondslag 
Inventaris 2e hands  25% Aanschaffingwaarde 
Vervoermiddelen, bus, 2e hands 50% Aanschaffingwaarde 
 
Vorderingen zijn gewaardeerd onder aftrek van noodzakelijk geoordeelde voorzieningen voor 
oninbaarheid. 
 
Overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling: 
 
Onder inkomsten worden de zorginkomsten voor Woonzorg en dagbestedingactiviteiten, de bijdrage 
voor de bus, de huurinkomsten van de kamers van de individuele bewoners, de bijdrage voor 
flexibiliteit in het aanpassen van de overeengekomen planning van cliënten en giften begrepen.  
  
De afschrijvingskosten op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages 
van de verkrijgingprijs, op basis van de verwachte levensduur. Boekwinsten en of verliezen bij 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
 
Financieringskosten betreffen de rentelasten e.d. over de verslagperiode inzake door de Stichting 
aangetrokken financieringen. 
 
Grondslagen Kasstroomoverzicht: 
 
Het Kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen in het 
Kasstroomoverzicht bestaan uit de kasgelden en banktegoeden.  
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Toelichting op de balans: 
  

    Materiële vaste activa 
   

 

Vervoer-
middelen Inventaris Totaal 

    Aanschafwaarde          1.250,00           7.650,00         8.900,00  

Cumulatieve afschrijving            -364,58          -1.115,63          -1.480,21  

Boekwaarde              885,42           6.534,37           7.419,79  

    Vervoermiddelen overgenomen uit de boedel van Stichting Voor Mekaar worden afgeschreven in 2 jaar 

vanaf investeringsdatum.  
 Inventaris overgenomen uit de boedel van Stichting Voor Mekaar worden  afgeschreven in 4 jaar vanaf 

investeringdatum.  
 Er wordt geen rekening gehouden met een restwaarde.  
 

    Debiteuren 
   Ontstaan na 1 juni 2014 

 
       47.011,71  

Ontstaan voor 1 juni 2014 
 

       15.038,86  

   
       62.050,57  

Getroffen voorziening 
  

      -15.038,86  

   
       47.011,71  

    Er is voor een bedrag van € 17.215,72 minder betaald voor debiteuren welke zijn overgenomen uit de boedel. 

Van de overgenomen debiteuren is een bedrag van € 15.038,86 nog niet geïncasseerd. 

Het verschil tussen € 17.215,72 en € 15.038,86 is vrijgevallen ten gunste van het resultaat. 

    Liquide middelen en bank 
  Kasgeld 

  
            671,70  

Banksaldo 
  

       25.059,83  

   
       25.731,53  

    Eigen Vermogen 
   Stand per 1 juni 2014 
   Resultaat 2014 
  

       36.959,29  

   
       36.959,29  

    Financieringsschuld 
   Rekening Courant 
  

2,92 

    De boedel van Stichting Voor Mekaar werd van de curator gekocht voor een bedrag van € 85.467,26. De 
hoogste stand van het Rekening courant krediet bedroeg € 94.558,91. Dit bedrag is opgebouwd uit de 
betaalde overnamesom en huur en salarisbetalingen voor de maand juli. Over het Rekening courant krediet 
wordt een rente vergoed van 3,5% op jaarbasis. Er zijn door de Stichting geen zekerheden gesteld aan de 
kredietverstrekker.  

    Overige schulden 
   Loonheffing 
  

       20.244,40  

Pensioenpremie 
  

         4.848,64  

Vakantiegeld, vakantiedagen en PBL uren 
 

       22.341,06  

Overig 
  

         1.818,97  

   
       49.253,07  
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    Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen 
Met betrekking tot de huur van onroerend goed is de Stichting verplichtingen aangegaan voor de 
Eemstraat 36 te Baarn en de Koningsweg 5 te Baarn.  De maandelijkse huur is geïndexeerd en 
bedraagt respectievelijk € 3.750,- en € 420,- per maand. De huur voor de Eemstraat 36 is afgesloten 
voor een periode van 5 jaar welke driemaal op verzoek van de huurder verlengd kan worden tot 1 juli 
2034. De huur voor de Koningsweg 5 is afgesloten voor de periode van 1 jaar en kan jaarlijks worden 
verlengd. 
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Toelichting op de winst en verliesrekening: 
  

    

   
2014 

Personeelskosten 
   Lonen 
  

 -165.390,44  

Onregelmatigheidstoeslag 
  

   -13.146,23  

Vakantiegeld 
  

   -12.252,40  

Eindejaarsuitkering 
  

   -10.797,39  

Sociale lasten 
  

   -33.205,71  

Pensioenlasten 
  

   -13.885,91  

Reiskostenvergoeding 
  

     -2.405,39  

Opleidingskosten 
  

     -1.463,33  

Overige personeelskosten 
  

       -942,10  

   
 -253.488,90  

Loonsubsidie 
  

      2.860,32  

   
 -250.628,58  

    Het aantal personeelsleden bedroeg gemiddeld over de verslagperiode 9,5 (FTE). 

    Huurlasten 
   Wonen, Eemstraat 36 
  

   -26.250,00  

Dagbesteding, Koningsweg 5 
  

     -2.940,00  

   
   -29.190,00  

    Overige kosten 
   Juridische kosten 
  

       -441,65  

Administratiekosten 
  

     -2.287,24  

Verzekeringen 
  

     -1.026,96  

Recreatieve kosten 
  

     -1.274,32  

Kleine uitgaven 
  

     -1.417,48  

Overige kosten 
  

     -1.683,74  

   
     -8.131,39  
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Overige gegevens 
 
Stichting VM Baarn is vrijgesteld van de verplichting tot accountantscontrole op basis van artikel 396, 
lid 6, Boek 2B, welke kleine rechtspersonen vrijstelt van de verplichting haar jaarrekening te doen 
controleren door een deskundige. 
 
Stichting VM Baarn is een stichting zonder winstoogmerk. Het resultaat over het boekjaar  
ad € 36.959,29 is toegevoegd aan het Eigen vermogen.  


