
  

Stichting Vrienden van Middin 2018



Inhoudsopgave

Pagina

Bestuursverslag

1. Algemene informatie 3

2. Belangrijke ontwikkelingen in 2018 3

3. Financiële informatie 4

4. Risico's en onzekerheden 5

5. Bestuur en toezicht 5

6.1 Jaarrekening

6.1.1 Balans 6

6.1.2 Staat van baten en lasten 7

6.1.3 Grondslagen 8

6.1.4 Toelichting bij de Balans 9

6.1.5 Toelichting op de Staat van baten en lasten 10

6.2 Overige gegevens

6.2.3 Resultaatbestemming 14

6.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 14

6.2.1 Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 14

6.2.2 Statutaire regeling resultaatbepaling 14

6.2.5 Samenstellingsverklaring 15



Bestuursverslag 

1. Algemene informatie

Stichting Vrienden van Middin ondersteunt projecten en activiteiten binnen Middin, 

die direct het welzijn van cliënten bevorderen en die niet vallen onder de reguliere overheidsbijdragen. 

Stichting Vrienden van Middin is een Algemeen Nut Beogende Instelling. 

In 1998 heeft het bestuur een aantal criteria vastgesteld waaraan aanvragen voor financiële ondersteuning 

moeten voldoen. Deze criteria zijn:

1.      de aanvraag is direct ten dienste van de cliënt 

2.      de aanschaf kan niet gefinancierd worden vanuit het AWBZ – budget

3.      de aanvraag is gericht op een duurzame investering

4.      jaarlijks terugkerende kosten worden niet vergoed

Stichting Vrienden van Middin probeert haar doel te realiseren door: 

a.       het inzamelen van gelden 

b.       het werven van donateurs 

c.       het aangaan en onderhouden van relaties met goede doelen 

d.       het jaarlijks toetsen van de concrete doelstellingen in overleg met de directie van Middin.

De gelden van de stichting bestaan uit giften, legaten en erfstellingen, donaties, renten van belegde gelden 

en opbrengsten uit evenementen. 

Stichting Vrienden is onafhankelijk van Middin en bepaalt zelf welke activiteiten zij 

steunt. Het bestuur van de Stichting laat zich twee maal per jaar door de raad van bestuur/

fondsenwervers van Middin informeren over de prioriteit in de aanvragen.  

Regelmatig vindt uitwisseling van informatie plaats.

2. Belangrijke ontwikkelingen in 2018

Stichting Vrienden van Middin kijkt terug op een geslaagd jaar. Veel van de aanvragen die aan het 

bestuur werden voorgelegd werden gehonoreerd. Er was meer financiële ruimte (onder andere door een 

nalatenschap) dan in voorgaande jaren. Het bestuur kon dit verslagjaar bij verschillende gelegenheden 

nadrukkelijker in contact treden met locaties, bewoners en medewerkers en die trend zet men ook in 

volgende jaren graag verder voort. Het bestuur kon in navolging van vorig jaar worden uitgebreid.

In het verslagjaar hield het bestuur in februari een bijzondere vergadering in de vorm van een 

brainstormsessie in Rotterdam. Met een aantal ketenpartners werd van gedachten gewisseld over Middin, 

de rol van de Stichting Vrienden van Middin en de toekomstige rol die Vrienden van Middin kan vervullen 

voor de regio Rotterdam. Het positieve was dat na deze bijeenkomst Nicole Dirksen bereid werd gevonden 

om in het bestuur zitting te nemen.

Door de fondsenwerver werden totaal 31 aanvragen voorgelegd aan Vrienden van Middin. Twee 

aanvragen werden afgewezen omdat deze tot de exploitatiebegroting behoorden van de betreffende 

locaties. 29 Aanvragen werden toegekend voor een bedrag van circa € 50.000.
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3. Financiële informatie

Inkomsten namen af in de afgelopen jaren tot een kantelpunt in 2016:

Jaar: Donaties Bedrijfsdonaties: Overige giften: Schenkingen:

2010 € 5.342 € 398.050 € 18.760

2011 € 7.544 € 264.727 € 300

2012 € 7.238 € 179.417

2013 € 1.745 € 30.000 € 205.454 € 11.007

2014 € 2.938 € 72.317 € 9.506

2015 € 2.842 € 15.000 € 38.016

2016 € 4.983 € 45.000 € 51.000

2017 € 16.148 € 200.198 € 156.425

2018 € 24.380 € 1.000 € 16.425

Jaar: Bestede giften:

2010 € 182.618

2011 € 567.960

2012 € 301.137

2013 € 224.732

2014 € 78.792

2015 € 53.098

2016 € 70.017

2017 € 139.187

2018 € 48.282

Uiteindelijk resulteerde de baten en lasten in een negatief resultaat over 2018 van € 9.774

Dit resultaat wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen.
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4. Risico's en onzekerheden

Het genereren van middelen door Stichting Vrienden van Middin vraagt veel inzet en geduld. De 

vermogensfondsen hanteren scherpe criteria en veel van hen maken gebruik van de zogeheten

verdubbelingsregel waarbij organisaties geacht worden een evenredig deel te investeren op 

fondsaanvragen. De Vriendenstichting heeft zelf ook haar beleid ten aanzien van de aanvragen moeten 

aanscherpen. Aan locaties wordt gevraagd  meer creatief te worden en te proberen 20% van het totaal 

benodigde bedrag zelf te genereren. Het bestuur blijft erop toezien dat aanvragen voor financiering van 

projecten binnen de mogelijkheden van Stichting Vrienden van Middin blijft.

5. Bestuur en toezicht

Het huidige bestuur bestaat momenteel uit drie leden die beiden in het dagelijks leven functies 

vervullen buiten Stichting Middin.

Het bestuur van Stichting Vrienden van Middin is als volgt samengesteld:

Mw. G.W. van der Wel-Markerink Voorzitter

Dhr. D. Werkman Secretaris/Penningmeester

Dhr. F.J.M Speel Bestuurslid

Mw. N. Dirksen Bestuurslid (per 1-9-2018)

Het jaarverslag en de daarin opgenomen jaarrekening van Stichting Vrienden van Middin

wordt voorzien van een samenstelverklaring door een externe accountant.

In de jaarrekening is geen begroting opgenomen in de staat van baten en lasten, omdat de begroting niet

als belangrijk stuurinstrument gebruikt wordt voor de beheersing van de activiteiten. Stichting Vrienden

van Middin werkt als stuurinstrument met een jaarplan voor de beheersing van de activiteiten.

Wat brengt 2019?

In het kader van de 100
ste

 aanvraag in 2019 heeft het bestuur besloten er een mooi jubileumjaar van te 

maken.

• Stichting Vrienden van Middin geeft dit jaar een substantieel bedrag voor waarmaken wensen/behoeften 

locaties t.b.v. verbeteren kwaliteit van leven clienten Middin.

• Alle locaties mogen plannen indienen  (bijvoorbeeld d.m.v. insturen eenvoudig filmpje)

• Ze worden begeleid door een (gratis) coach (uit het netwerk van de Stichting Vrienden van Middin) bij 

de ontwikkeling en organiseren van het plan en later bij de eventuele uitvoering ervan.

Einde van het jaar is er een ‘wedstrijd’ waarbij de plannen gepitcht worden en het bestuur van de 

Stichting Vrienden van Middin (met eventuele cliënten/verwanten) jureert. Doel van die finale is ook om 

te laten zien 'hoe bij Middin dromen waar kunnen worden gemaakt'.

Er blijft voortvarend gezocht worden naar uitbreiding van het bestuur en momenteel is men in gesprek 

met een serieuze kandidaat.

De fondsenwerver, die gedurende zeven jaar ondersteuning heeft geleverd aan het bestuur neemt in mei 

wegens prépensioen afscheid. Stichting Vrienden van Middin gaat vanaf 20 mei verder met een 

nieuwe ondersteuner.
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6.1 JAARREKENING

6.1.1 BALANS

Ref. 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

Activa  

Vlottende Activa

Kortlopende Vorderingen 1 515 16.437

Liquide middelen 2 611.489 603.157

Totaal activa 612.004 619.593

Passiva

€ €

Eigen vermogen   

Kapitaal 3 481.212 251.511

Onverdeeld resultaat -9.774 229.701

471.438 481.212

Kortlopende schulden 4 140.566 138.381

Totaal Passiva 612.004 619.593
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6.1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Baten  2018 2017

€ €

Donateurs, vrienden en giften   6 41.805 372.770

Totaal baten 41.805 372.770

Lasten

Projectkosten 7 48.282 139.187

Beheer-/administratiekosten 8 3.355 3.953

Totaal lasten 51.637 143.141

Resultaat voor financiele baten -9.832 229.630

Rentebaten 10 59 71

  

Resultaat -9.774 229.701

 

Het bestuur heeft besloten om het resultaat als volgt te bestemmen:

Het  exploitatieresultaat over 2018 bedraagt -€ 9.774 nadelig

De bestemming van het resultaat is als volgt:

- ten laste van het vrij besteedbaar vermogen -€ 9.774

Het voorstel tot resultaatbestemming is reeds in de balans verwerkt.
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6.1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

6.1.3.1 Algemeen

Stichting Vrienden van Middin is statutair gevestigd te Rijswijk, op het adres Prinses Beatrixlaan 16. 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41160513. De stichting is in 1997

opgericht met als doel die activiteiten van Middin financieel te ondersteunen, die direct het welzijn van de

cliënten bevorderen en waar Middin zelf de mogelijkheden niet voor heeft. Stichting Vrienden van Middin is 

 onafhankelijk van Middin en bepaalt zelf welke activiteiten zij steunt. 

De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de RJ- richtlijn 640: organisaties zonder winststreven.

Continuïteitsveronderstelling

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 

schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

 

6.1.3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Activa en Passiva

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij anders vermeld

in de verdere grondslagen.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit bank- c.q. spaartegoeden met een looptijd korder dan twaalf maanden. 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. 

6.1.3.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het 

jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze 

voorzienbaar zijn. 

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar

toegerekend.

grondslagen - pag. 8



6.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

31-dec-2018 31-dec-2017

1. Overige vorderingen

Debiteuren 500 0

Te ontvangen posten 0 16.425

Rente bank 15 11

515 16.437

Toelichting:

31-dec-2018 31-dec-2017

2. Liquide middelen

Rabo bank 14.987 11.710

Rabo bank spaarrekening 596.502 591.447

611.489 603.157

Toelichting:

3. Eigen vermogen

Saldo per                 

1-jan-2018

Resultaat-

bestemming Overige mutaties

Saldo per                  

31-dec-2018

Kapitaal 481.212 -9.774 0 471.438

4. Kortlopende schulden 31-dec-2018 31-dec-2017

Te betalen posten 16 16

Projecten * 139.607 115.075

Nog te betalen aan Middin ** 943 23.290

140.566 138.381

Toelichting:

*   Projecten: projecten, toegezegd maar nog niet (volledig) uitgevoerd en afgerekend

Projectkosten worden voorgeschoten door Middin en na verantwoording, indien aan alle voorwaarden voldaan, 

uitbetaald aan Middin.

** Nog te betalen aan Middin: afgeronde en verantwoorde projecten, nog af te wikkelen met Middin

5. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar en staan ter beschikking van de stichting.

Alle posten zijn afgestemd en inbaar.
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6.1.5. Toelichting bij de  Staat van Baten en Lasten per 31 december

BATEN:

2018 2017

€ €

6. Donateurs, vrienden en giften 

Donateurs en vrienden 24.380 16.148

Giften en schenkingen 17.425 356.623

Bedrijfsdonaties 0 0

Fondsenwerving 0 0

41.805 372.770

Toelichting:

Overige fondsen die cofinancieren in projecten zullen niet (meer) verantwoord worden bij Stichting

Vrienden van Middin. Hierdoor zullen de geworven fondsen lager zijn ten opzichte van voorgaande jaren.

Hier staat tegenover dat ook de bestede middelen aan projecten afnemen.
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6.1.5. Toelichting bij de  Staat van Baten en Lasten per 31 december

LASTEN:

2018 2017

€ €

7. Projectkosten

Projectkosten 1) 48.282 139.187

Projectkosten tlv bedrijfsdonaties 0 0

48.282 139.187

Toelichting:

Specifieke donaties voor specifieke projecten zijn in 2018 niet voorgekomen

De projectkosten bevatten alle toegezegde projecten in het betreffende boekjaar, ook de nog lopende/niet 

afgerekende projecten en de in dat boekjaar afgerekende projecten.

In 2018 is voor een bedrag van EUR 42.282,- toegezegd aan uitjes, hulpmiddelen, speciale activiteiten
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2018 2017

€ €

8. Beheer-/administratiekosten

Bureaukosten 1.026 631

Representatiekosten 2.329 3.322

3.355 3.953

Toelichting:

Middin heeft besloten over 2018 geen kosten voor administratieve ondersteuning in rekening te brengen.



6.1.5. Toelichting bij de  Staat van Baten en Lasten per 31 december

Het Bestuur is onbezoldigd.

2018 2017

€ €

10. Rentebaten

Banken en spaartegoeden 59                          71                        

59                          71                        

11. Ondertekening door de leden van het bestuur

De heer D. Werkman Mevrouw G.W. van der Wel-Markerink

Penningmeester Voorzitter

(was getekend) (was getekend)

De heer F.J.M. Speel Mevrouw N. Dirksen

Bestuurslid Bestuurslid

(was getekend) (was getekend)
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6.2 Overige gegevens

6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur heeft de jaarrekening van Stichting Vrienden van Middin op

22-05-2019 vastgesteld.

6.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

Het resultaat komt ten goede aan het kapitaal van de stichting.

6.2.3 Resultaatbestemming

Het bestuur heeft besloten om het resultaat als volgt te bestemmen:

Het  exploitatieresultaat over 2018 bedraagt -€ 9.774 nadelig

De bestemming van het resultaat is als volgt:

- ten laste van het vrij besteedbaar vermogen -€ 9.774

Het voorstel tot resultaatbestemming is reeds in de balans verwerkt.

6.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Geen

6.2.5 Samenstellingsverklaring

De samenstellingsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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