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Verslag van het bestuur

Terugblik
Voor alle Nederlandse zorgaanbieders, maar voor kleinschalige organisaties of ZZP’ers in het
bijzonder zoals Voor Mekaar, begon 2015 spannend. Ondanks noodklokken die geluid werden,
kamervragen die gesteld werden en lijvige adviesrapporten werd op 1 januari gestart met het
zogenaamde trekkingsrecht als vervanging van het door budgethouders rechtstreeks laten uitbetalen
van zorgverleners. Ingezet om talloze goede redenen was er helaas te weinig aandacht besteed aan
de logistieke organisatie. Ook Voor Mekaar heeft ondervonden dat er veel mis is gegaan en hoeveel
inzet het gekost heeft van de budgethouders en Voor Mekaar. Zelfs tot in 2016 is Voor Mekaar bezig
geweest om de haar toekomende gelden veilig te stellen.
Het overlijden van Madelon liet ons weer beseffen hoe kwetsbaar de kinderen/jongeren voor wie wij
werken zijn. Op prachtige wijze heeft haar hele dagbestedingsgroep een aandeel gehad tijdens de
herdenkingsdienst en uitvaart.
Een afrondend gesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar aanleiding van de door haar
uitgevoerde controle nieuwe zorg instelling bevestigde dat we alle door hen aangedragen
verbeterpuntjes op een goede manier opgepakt hebben. Laatste proces vanuit deze gesprekken is
het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitssysteem. Alle protocollen en documenten
waren al goed beschreven, maar moeten samengevoegd worden in één systeem. Een groep
studenten van de Hogeschool van Utrecht heeft op ons verzoek hier onderzoek naar gedaan.
Terugkijkend op het afgelopen jaar zien we dat er veel gebeurd is. De veranderingen die ingezet zijn
in zorgland krijgen steeds meer vorm en verdere uitwerking. Waar velen afhankelijk zijn van
gemeentes (WMO), zit Voor Mekaar in de relatief veilige WLZ. Het aantal nieuwe aanmeldingen voor
een dagbestedingsplek geeft vertrouwen dat we ook deze zorg kunnen blijven continueren.
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 twee cliënten op locatie
Eemstraat 36 te Baarn en dagbesteding voor zes 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.

Voor Mekaar
Veilig wonen met hart voor zorg
Zinvolle dagbesteding met hart voor zorg

pag. 4

Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Naam
Pim Veltman
Anne-Marie Veltman-Overeem
Paul Veltman
Dick Riemers
Judith Vrugteveen

Functie
Voorzitter
Secretaris
Niet uitvoerend bestuurslid
Niet uitvoerend bestuurslid
Niet uitvoerend bestuurslid

Sinds
1 juni 2014
1 juni 2014
1 juni 2014
7 oktober 2014
7 januari 2016

Tot

7 januari 2016

Relinde de Koeijer heeft eind 2015 vanwege persoonlijke omstandigheden moeten besluiten niet
terug te keren in het bestuur. Wél blijft zij op projectbasis betrokken als onbezoldigd extern
deskundige, zoals voor de ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitssysteem.
Dick Riemers heeft in 2014 aangegeven aan te willen blijven totdat Relinde de Koeier haar taken als
bestuurslid weer zou kunnen oppakken. Hij is wat langer aangebleven als bestuurslid totdat de
ontstane vacature voor niet uitvoerend bestuurslid opgevuld kon worden. In januari 2016 heeft hij
zijn taak over kunnen dragen aan Judith Vrugteveen. De Stichting en het bestuur in het bijzonder zijn
hem dankbaar voor wat hij heeft bijgedragen. Judith Vrugteveen is als orthopedagoog, verbonden
aan het Griftland college te Soest een welkome aanvulling in het bestuur van de Stichting.
Het bestuur kwam in 2015 in totaal 7 keer formeel bij elkaar. Tussentijds is er veelvuldig onderling
contact geweest om lopende zaken op te pakken. Eenmaal is er een ouderavond geweest waarbij het
bestuur aanwezig was, tweemaal is de gelegenheid geboden aan ouders om bij een
bestuursvergadering aanwezig te zijn en het voltallig bestuur is aanwezig geweest bij de
jaarvergadering voor ouders en de jaarvergadering voor medewerkers. Het bestuur staat open voor
een uitbreiding met een vijfde bestuurslid waarvan de achtergrond complementair is aan die van de
huidige bestuursleden.
Het bestuur vervult haar taken volledig onbezoldigd.
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Foto-impressie

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
Het ingezette overheidsbeleid en stelselherziening in de gehandicaptenzorg 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.
Zoals wij vorig jaar reeds berichtten is de zorg voor alle cliënten van Voor Mekaar ondergebracht in
de WLZ of zal deze zorg hieronder gaan vallen in de nabije toekomst (volgens de meest recente
berichtgeving uiterlijk in januari 2017). Veel onrust is er op dit moment omtrent de niet eenduidige
aanpak binnen gemeenten voor hulpvragers die hun zorg betrekken uit de WMO. Mochten delen van
onze zorgverlening in de toekomst alsnog bij de gemeentes ondergebracht worden, kunnen we op
eenvoudige wijze aansluiting vinden bij de gemeentes voor onder andere facturatie. In 2016 is
begonnen met de implementatie van het zorgadministratiesysteem Zilliz waarin deze aansluiting is
ingebed.
In principe hadden de eerste betaling binnen de nieuwe regels van het trekkingsrecht, eind januari
vanuit de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gedaan moeten zijn. Het is de SVB volstrekt niet gelukt
hieraan te voldoen. Eind maart 2015 was 35 procent van alle te ontvangen vergoedingen nog niet
ontvangen. Uiteindelijk zijn in september voor alle cliënten voor het eerst via de reguliere route en
op tijd de betalingen gedaan van de vergoedingen over diezelfde maand. Door verscheidene
administratieve wijzigingen en de aanpassingen die gedaan zijn als gevolg van het in de praktijk
werken met het trekkingsrecht zijn er in 2016 nog een aantal relatief kleine posten die nog
ontvangen moeten worden. De SVB geeft aan dit zo spoedig mogelijk recht te trekken zonder daar
een termijn bij te noemen. Al met al heeft de opstartfase van deze hervorming de Stichting veel extra
werk opgeleverd en geld gekost. We gaan ervan uit dat de positieve uitwerking
(administratieverlichting) van deze wijze van uitbetalingen van het PGB in 2016 merkbaar wordt en
de overheid de beoogde besparingen behaald en misbruik wordt verminderd.
Grote verandering en belangrijke factor voor de continuïteit van onze zorgverlening is de aanpassing
van loopduur van indicaties. Waar voorheen sommige cliënten jaarlijks via het CIZ een nieuwe
indicatie om zorg in te mogen kopen aan moesten vragen, is deze termijn nu verlengd naar 100 jaar
voor onze doelgroep. Tenzij de zorgvraag wezenlijk veranderd, hetgeen binnen onze doelgroep niet
aannemelijk is, blijven we verzekerd van een juiste indicatie. Om ervoor te zorgen dat we de meest
passende en juiste indicatie verkrijgen, zullen we als Stichting nauw betrokken zijn bij het aanvraagen indicatieproces.
Vanuit een nieuwe eis die is opgelegd aan het zorgkantoor (uitvoeringsorgaan van de WLZ) hebben
alle (vertegenwoordigers van) cliënten die wonen bij Voor Mekaar afzonderlijk een huisbezoek gehad
van het zorgkantoor. Het doel van dit gesprek was tweeledig. Enerzijds wilde het zorgkantoor
controleren of het zorggeld goed besteed wordt en op de juiste manier ingezet wordt. Anderzijds zijn
deze gesprekken ingezet om te kijken of het PGB voor de cliënt nog de meest passende vorm van
zorgbekostiging is. Voor al onze cliënten zijn deze gesprekken voorspoedig verlopen en zijn met een
positief advies afgerond. Ook deze nieuwe eis heeft de Stichting veel extra inzet gekost. De overheid
heeft nog niet duidelijk gemaakt of deze huisbezoeken in vorm en frequentie worden gehandhaafd.

Voor Mekaar
Veilig wonen met hart voor zorg
Zinvolle dagbesteding met hart voor zorg

pag. 7

Klachtencommissie
De gevormde klachtencommissie welke vanaf de oprichting van de Stichting is gevormd, voldeed
volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan de vormvereisten welke op grond van de ‘Wet
klachtrecht cliënten zorgsector’ is vereist. Gedurende 2015 werd duidelijk dat er nieuwe eisen
gesteld zullen worden aan instellingen per januari 2016, vastgelegd in de nieuwe “Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg”. Aan bijna alle eisen voldoet Voor Mekaar reeds, voor een aantal
wijzigingen hebben we tot januari 2017 de tijd om dit in lijn met deze wet te brengen.
De samenstelling van de klachtencommissie is als volgt:
Naam
Mevrouw K. E.
Samplonius – van Markus

Mevrouw A. Meelker

Heer D. Riemers

Achtergrond
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.
Verpleegkundige, beleidsmedewerker en coach in een
instelling voor visueel beperkten en betrokken bij
arbeidsmarkt gericht kwalificeren.
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 geweest.

Lid sinds
6-2014

6-2014

6-2014

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 en
verbetert de kwaliteit van de te leveren zorg. Onderstaand overzicht geeft weer welke categorieën
zijn benoemd en hoeveel meldingen er zijn gedaan. Om meldingen nog gerichter in behandeling te
kunnen nemen en eventuele aanpassingen in de zorgverlening gerichter in te kunnen zetten is er in
2015 een apart digitaal formulier ontwikkeld om meldingen in gedrag te beschrijven.

Categorie
Medicijnen
Waarvan fout in toediening
Waarvan fout in
aftekenen/medicijnlijst
Overige
Vallen
Gedrag
Overig
Totaal

Aantal meldingen
2014 (7 maanden)
22
4
15
3

Aantal meldingen 2015
(volledig jaar)
65
14
35
16

1
27
6
56

2
41
12
120

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.
Naar aanleiding van het relatief hoge aantal meldingen in de categorie medicijnen in de periode
januari tot en met augustus (59 meldingen) hebben we een aantal wijzigingen aangebracht in het
medicatieprotocol en medicatiebeleid. Voorbeeld hiervan is dat er een instructie is gemaakt waarin
stap voor stap aangegeven wordt hoe medicijnlijsten gemaakt moeten worden. Daarnaast is er een
dubbele controle voor nieuwe medicatielijsten ingesteld . Er is overleg geweest met de apotheker om
samen te kijken hoe we de controle kunnen versterken en we voorschriften duidelijker op de
etiketten vermeld kunnen krijgen. In 2016 zullen we gaan werken met lijsten die rechtstreeks
aangeleverd worden door de apotheek en gaan we een aantal (door de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en Apothekersvereniging als risicovol aangemerkte) medicatiesoorten dubbel
aftekenen.
Het 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. Door deze registratie nauwkeurig te volgen kan er tijdig gesignaleerd worden
wanneer begeleiding geïntensiveerd moet worden of er externe deskundigen geraadpleegd moeten
worden.
Stichting VM Baarn koppelt elke VIM melding terug aan de vertegenwoordigers van de
desbetreffende cliënt om volstrekte transparantie te waarborgen. Er zijn individuele afspraken
gemaakt op welke wijze dit gebeurt. Enige uitzondering op voornoemde is een melding voor het
vergeten af te tekenen van medicatie die wel gegeven is, wat voor 2015 in totaal 35 keer voorkwam.
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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 2015 is zeer actief gewerkt aan deskundigheidsbevordering:


Een drietal medewerkers hebben zich via e-learning verdiept in de onderwerpen
vrijheidsbeperkende maatregelen en werken met de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. In het verlengde van het werken met de meldcode hebben we ook het
protocol seksualiteit en intimiteit besproken. Na deze training volgde een verplichte training
voor het hele team waarin we met elkaar gestudeerd hebben op de verschillende
onderwerpen en verdieping hebben aangebracht middels casuïstiekbespreking.



Via e-learning zijn een aantal vaardigheden als sondevoeding toedienen, medicijnen
toedienen en BHV vaardigheden herhaald en opgefrist.



Er zijn twee congressen bezocht. Het autismecongres waar Steven de Grieck een workshop
gaf over autisme in combinatie met een verstandelijke beperking. Ook de dag voor
wooninitiatieven van Per Saldo is bezocht met het thema “Hoe zorg je dat je wooninitiatief
toekomstbestendig is?”.



Eén medewerker nam deel aan een workshop via het vakblad Klik. Deze workshop spitste
zich toe op handreikingen hoe zorg voor cliënten met autisme in een groep verleend kan
worden.



Het jaar werd afgesloten met een intensieve training Driehoekskunde. Deze bestond uit een
bijeenkomst met ouders, drie trainingen, een bijeenkomst met ouders en medewerkers en
tot slot twee intervisiebijeenkomsten. Het geeft aan hoe belangrijk bij Voor Mekaar de
samenwerking met ouders gevonden wordt. Driehoekskunde is een visie op hoe deze
samenwerking vorm gegeven zou moeten worden. Het team en bestuur van Voor Mekaar
omarmen deze visie en hebben daar graag veel tijd, energie en middelen ingestoken.
Voornemen is om elk jaar een intervisiebijeenkomst met de betrokken trainer te organiseren
zodat het geleerde actueel blijft en toegepast blijft worden.

Na rijp beraad hebben we besloten voortaan met de Hogeschool van Utrecht samen te gaan werken
voor het aanbieden van stageplaatsen. De eerder aangegane samenwerking met de Hogeschool van
Ede verliep niet naar wens en is beëindigd.
Naast praktijkstages van 10-20 weken voor HBO-Verpleegkundigen in opleiding is in september voor
het eerst een onderzoeksstage door een groep van 4 laatstejaars studenten gestart. Zoals eerder
benoemd hebben zij zich gericht op het vormen en implementeren van een passend
kwaliteitssysteem.
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Een groep bedrijfskundestudenten aan de Erasmus Universiteit heeft onderzocht op welke wijze we
de continuïteit van de Stichting kunnen borgen en de Stichting toekomstbestendig(er) kunnen
maken. Aanbevelingen uit dit onderzoek zijn input voor de Voorzitter van het bestuur gestarte
coachingstraject op bestuurlijk gebied. Lid van de raad van bestuur van Vivium zorggroep,
Drs. M.B. Keijser heeft aangegeven dit op persoonlijke titel voor de Stichting te doen.

In 2014 schreven wij dat het een jaar was van uitersten, een jaar waarin veel gebeurde. Voor 2015 is
dit niet anders geweest. We hebben ondanks alle wijzigingen die het overheidsbeleid met zich mee
heeft gebracht en de kosten die daarmee gepaard gingen het jaar met een positief financieel saldo
kunnen afsluiten. Het aantal nieuwe cliënten op dagbesteding en de tweede logee geven vertrouwen
dat we nog steeds mooie, passende woon- en werkplekken te bieden hebben.

Uitvoerend bestuur,

Anne-Marie en Pim Veltman
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JAARREKENING
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Balans
31-12-2015

31-12-2014

Materiële vaste activa

8.768,76

7.419,79

Debiteuren

3.479,68

47.011,71

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten

1.701,51
6.691,69

152,43
6.049,82

86.942,09

25.731,53

107.583,73

86.365,28

Liquide middelen en bank
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Veilig wonen met hart voor zorg
Zinvolle dagbesteding met hart voor zorg

31-12-2015
Eigen Vermogen
Financieringsschuld
Crediteuren
Overige schulden

31-12-2014

52.326,31

36.959,29

34,17

2,92

55.223,25

150,00
49.253,07

107.583,73

86.365,28
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Winst- en verliesrekening
2015

Inkomsten wonen en dagbesteding
Inkomsten verhuur kamers
Inkomsten logeerzorg

1-6-2014
tot en met
31-12-2014

499.311,12
52.800,00
9.912,50
562.023,62
4.800,00
150,00
2.712,38
569.686,00

296.000,66
30.800,00
7.560,00
334.360,66
2.800,00
1.000,00
724,93
338.885,59

-15.553,25
-456.900,23
-5.258,24
-50.040,00
-5.077,97
-2.168,71
-2.067,61
-16.773,85
-553.839,86

-7.910,25
-250.628,58
-2.384,86
-29.190,00
-2.442,72
-1.698,63
-799,18
-8.131,39
-303.185,61

Resultaat voor financieringskosten
Financieringskosten
Vrijval voorziening debiteuren

15.846,14
-479,12
-

35.699,98
-917,55
2.176,86

Resultaat

15.367,02

36.959,29

Bijdrage autokosten
Planningstoeslag
Giften
Totaal inkomsten
Levensmiddelen
Personeelskosten
Autokosten
Huurlasten
Energiekosten
Kosten inventaris
Uitgaven van giften
Overige kosten
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Kasstroomoverzicht

2015
Opbrengsten onder aftrek van kosten:
Resultaat voor financieringskosten
Afschrijvingskosten inventaris
Afschrijvingskosten elektronica
Afschrijvingskosten vervoermiddelen

1-6-2014
tot en met
31-12-2014

15.846,14
1935,03
186,00
625,00
18.592,17

35.699,98
1.115,63

43.532,03
-2.190,95
-150,00
5.970,18
47.161,26

-47.011,71
-6.202,25
150,00
49.253,07
-3.810,89

Kasstroom uit de operationele activiteiten

65.753,43

33.369,30

Betaalde financieringskosten
Investering in materiële vaste activa
Vrijval voorzieningen
Gerealiseerde kasstroom

-479,12
-4.095,00
61.179,31

-917,55
-8.900,00
2.176,86
25.728,61

Liquide middelen onder aftrek van financiering:
Aanvangssaldo
Mutatie
Saldo per ultimo boekjaar

25.728,61
61.179,31
86.907,92

25.728,61
25.728,61

Specificatie van het saldo:
Liquide middelen
Financiering
Saldo per ultimo boekjaar

86.942,09
-34,17
86.907,92

25.731,53
-2,92
25.728,61

Werkkapitaal mutaties:
Debiteuren
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten
Crediteuren
Overige schulden
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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 en zonder rekening te houden met een restwaarde. Op jaarbasis worden de volgende
afschrijvingspercentages toegepast:
Materieel vast actief
Inventaris 2e hands
Vervoermiddelen, bus, 2e hands
Computerinventaris
Inventaris, nieuw

Percentage
25%
50%
50%
10%

Afschrijvingsgrondslag
Aanschaffingwaarde
Aanschaffingwaarde
Aanschaffingwaarde
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 banktegoeden.
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Toelichting op de balans:

Materiële vaste activa
Vervoermiddelen
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde

1.250,00
-989,58
260,42

Inventaris
11.346,00
-3.050,66
8.295,34

Elektronica
399,00
-186,00
213,00

Totaal

2014

12.995,00
-4.226,24
8.768,76

8.900,00
-1.480,21
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.
2015

2014

Boekwaarde begin boekjaar
Investeringen
Afschrijving
Boekwaarde einde boekjaar

7.419,79
4.095,00
-2.746,03
8.768,76

8.900,00
-1.480,21
7.419,79

Debiteuren

2015

2014

Ontstaan na 1 juni 2014
Ontstaan voor 1 juni 2014
Getroffen voorziening

3.479,68
15.038,86
18.518,54
-15.038,86
3.479,68

47.011,71
15.038,86
62.050,57
-15.038,86
47.011,71

Er is in juni 2014 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 in 2014 vrijgevallen ten gunste van
het resultaat. De vordering van € 15.038,86 wordt door zorgkantoor niet betwist maar is nog steeds
niet uitbetaald. Uit voorzichtigheidsoverwegingen is de voorziening gehandhaafd.
Liquide middelen en bank
Kasgeld
Banksaldo lopende rekening
Banksaldo spaarrekening

2015

46.942,09
40.000,00
86.942,09

2014
671,70
25.059,83
25.731,53

De kassaldi die voor Wonen boven, Wonen beneden en Dagbesteding werden aangehouden zijn in
2015 opgeheven omdat de administratie teveel tijd kostte. De resterende saldi werden op de
bankrekening bijgeschreven. Een deel van het positieve banksaldo is op een rentedragende
spaarrekening geboekt. Dit heeft een rente van € 68,82 opgeleverd.

Voor Mekaar
Veilig wonen met hart voor zorg
Zinvolle dagbesteding met hart voor zorg

pag. 17

Eigen Vermogen

2015

2014

Stand begin boekjaar
Resultaat boekjaar
Stand einde boekjaar

36.959,29
15.367,02
52.326,31

36.959,29
36.959,29

Financieringsschuld

2015

2014

Rekening Courant

34,17

2,92

De boedel van Stichting Voor Mekaar werd in 2014 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.
In 2015 is het Rekening courant krediet als het gevolg van het te laat ontvangen van zorgvergoeding
door de SVB tijdelijk weer aangesproken. Over het Rekening courant krediet wordt een rente
vergoed van 3,5% op jaarbasis. Er zijn door de kredietverstrekker geen zekerheden gesteld aan de
Stichting. In 2016 is het Rekening courant volledig afgelost en is het krediet ingetrokken.
Overige schulden

2015

2014

Loonheffing
Pensioenpremie
Vakantiegeld, vakantiedagen en PBL uren
Overig

19.385,83
7.634,44
25.782,48
2.420,50
55.223,25

20.244,40
4.848,64
22.341,06
1.818,97
49.253,07

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 voor de Eemstraat 36 bedraagt € 3.750,- per maand en wordt geïndexeerd op
basis van de consumenten prijsindex 2006: 100. De huur kon voor het eerst worden aangepast op 1
januari 2015. Er heeft geen aanpassing van de huur plaatsgevonden.
De maandelijkse huur voor de Koningsweg 5 bedraagt € 420,- per maand en is geïndexeerd op basis
van de consumenten prijsindex 2006: 100. Er heeft op 1 juni 2015 geen aanpassing van de huur
plaatsgevonden.
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 in wederzijds overleg worden verlengd.
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Toelichting op de winst en verliesrekening:

2015
Personeelskosten
Lonen
Onregelmatigheidstoeslag
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering
Sociale lasten
Pensioenlasten
Reiskostenvergoeding
Opleidingskosten
Overige personeelskosten
Loonsubsidie

1-6-2014
tot en met
31-12-2014

-296.027,33 -165.390,44
-26.753,40 -13.146,23
-22.826,73 -12.252,40
-19.765,89 -10.797,39
-56.853,57 -33.205,71
-23.628,29 -13.885,91
-5.376,27
-2.405,39
-6.922,18
-1.463,33
-473,02
-942,10
-458.626,68 -253.488,90
1.726,45
2.860,32
-456.900,23 -250.628,58

Het aantal personeelsleden bedroeg gemiddeld over de verslagperiode 9,5 (FTE).
De stichting volgt de CAO Gehandicaptenzorg.
Huurlasten
Wonen, Eemstraat 36
Dagbesteding, Koningsweg 5

Overige kosten
Kosten externe deskundigen
Administratiekosten
Verzekeringen
Verzekeringen voorgaand jaar
Recreatieve kosten
Kleine uitgaven
Overige kosten

-45.000,00
-5.040,00
-50.040,00

-26.250,00
-2.940,00
-29.190,00

-1.437,50
-1.970,96
-3.956,40
-1.069,34
-1.608,36
-3.466,62
2.207,60
-16.773,85

-441,65
-2.287,24
-1.026,96
-1.274,32
-1.417,48
-1.683,74
-8.131,39

De Stichting is verzekerd voor de gevolgen van bedrijfsschade, schade aan het onroerend goed
Eemstraat 36 en inventaris door brand, storm e.d. en aansprakelijkheid van het bestuur. Een polis
kwam tot stand na afronding van de jaarrekening 2014 en de betreffende kosten ad € 1.069,34 zijn
verantwoord in 2015.
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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 € 15.367,02 (vorig boekjaar: € 36.959,29) is toegevoegd aan het Eigen vermogen.
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