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Bestuursverslag

ALGEMENE INFORMATIE

Het jaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie. Dit heeft een grote impact gehad op het
welbevinden van cliënten en zorgverleners binnen de locaties van Middin. De beperkingen die cliënten
van Middin kregen ten aanzien van bezoek en dagbesteding en het bijbehorende verdriet is niet in een
vol zin te vatten. 

Stichting Vrienden van Middin kon kleine - en grotere initiatieven ondersteunen en daarmee enigszins
bijdragen aan het verzachten van de lockdown en de zorgmedewerkers enigszins tegemoet komen. 

Helaas leidde deze pandemie mede tot het cancelen van meerdere evenementen en daarmee de
mogelijkheid om relaties en donateurs opmerkzaam te maken op de wensen en doelen van cliënten en
locaties.

Het bestuur wordt in maart verder gecompleteerd en wordt ingezet op het formeren van subgroepen.
Hierdoor kunnen de diverse deelgebieden meer aandacht krijgen en worden toegelicht in de geregeld
(digitaal) georganiseerde bestuursvergaderingen. 

De uitnodiging van het innovatieteam van Middin wordt binnen het bestuur enthousiast ontvangen. Het
biedt de mogelijkheid om de samenwerking te onderzoeken en een inkijkje te geven in hoe technologie
kan helpen bij de zorg die verwanten en begeleiders bieden en hun werkzaamheden mogelijk
vergemakkelijken. De Innovatie-impuls helpt oplossingen helder te krijgen die waarde toevoegen, in te
voeren en te borgen zijn.

Naast het verder beoordelen en honoreren van de diverse droomaanvragen voor de locaties van Middin
worden ook de cliënten van de woonlocaties van Orion betrokken die overgenomen zijn door Middin. 

De opzet van de Wensboom werd in het vierde kwartaal geïntroduceerd. Een mogelijkheid voor cliënten
om persoonlijke- en/of locatie wensen kenbaar te maken. 
Een scala aan wensen werd geuit en (deels) gehonoreerd middels donatie uit privé en zakelijke
initiatieven. Komend jaar zal de Wensboom verder worden ontwikkeld, waardoor de zakelijke partners
de mogelijkheid worden geboden hun MVO beleid verder gestalte te geven. 

Voor alle collectieve aanvragen namens locaties geldt dat de desbetreffende aanvragers zelf ook
fondsenwervende inspanningen ondernemen om hun dromen te realiseren. De beoordeling criteria zijn
hiertoe helder geformuleerd. Wanneer het bestuur deze inzet ervaart, de aanvraag een positieve
bijdrage levert aan de cliënt(en) en/of locatie, is een financiële ondersteuning vanuit de Stichting
Vrienden van Middin of door inspanningen van hun fondsenwerver te verwachten.

Getallen

In 2020 heeft Vrienden van Middin in totaal € 79.816,55 steun toegezegd aan projecten in het belang
van cliënten van Middin.

€           31.064,85 Vrienden van Middin (Corona) aan 39 projectaanvragen
€           48.751,70 Vrienden van Middin (algemeen) aan 18 reguliere aanvragen 
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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2020 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen
Kortlopende vorderingen 2 14

Liquide middelen 1 499.593 624.522

499.595 624.536

PASSIVA

Eigen vermogen 2 

Eigen vermogen 3 309.070 408.418

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden 4 190.525 216.118

499.595 624.536
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Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019
€ € € €

Baten
Donateurs, vrienden en giften 5 36.964 55.704

36.964 55.704

Lasten
Projectkosten 6 133.716 114.456
Beheer- en administratiekosten 7 2.618 4.326

Totaal lasten 136.334 118.782

Resultaat voor financiele baten (99.370) (63.078)
Rentebaten 8 22 58

Resultaat (99.348) (63.020)
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Vrienden van Middin is feitelijk en statutair gevestigd op Prinses Beatrixlaan 16, 2285 VZ te
Rijswijk en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41160513.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
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.

Informatieverschaffing over continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Informatieverschaffing over 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 daadwekrelijke 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. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

GRONDSLAGEN

Vaste activa
De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.

Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 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.
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De bepaling van het resultaat
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. 
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Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige vorderingen
Rentebaten 2 14

1  Liquide middelen
Rabobank spaarrekening 476.595 576.561
Rabobank 22.998 47.961

499.593 624.522

Informatieverschaffing over liquide middelen
De liquide middelen zijn terstond beschikbaar en staan ter beschikking van de stichting.

2  Eigen vermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Eigen
vermogen

€
Stand per 1 januari 2020 408.418
Mutatie uit resultaatverdeling (99.348)

Stand per 31 december 2020 309.070

31-12-2020 31-12-2019
€ €

3  Eigen vermogen
Stichtingskapitaal 309.070 408.418

Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari 408.418 471.438
Resultaatverdeling (99.348) (63.020)

Stand per 31 december 309.070 408.418
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KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019
€ €

4  Kortlopende schulden
Te betalen posten 16 30
Nog te betalen aan Middin * 117.398 118.334
Projecten ** 73.111 97.754

190.525 216.118

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

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

In de zomer van 2021 heerst het Coronavirus nog steeds in Nederland. De maatregelen vanuit de
overheid om dit virus in te dammen, heeft naar verwachting beperkt invloed op de stichting. De
verwachting is dat zowel baten als lasten zodanig beperkt beïnvloed zullen worden dat de
veronderstelling van continuïteit gerechtvaardig geacht wordt. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019
€ €

5  Donateurs, vrienden en giften
Donateurs en vrienden 5.464 27.479
Giften en schenkingen 31.500 28.225

36.964 55.704

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

Projectkosten

6  Projectkosten
Projectkosten 133.716 114.456

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gelden die in 2020 aan projecten zijn besteed. 
Donaties voor specifieke projecten zijn in 2020 niet voorgekomen. De projectkosten bevatten alle
toegezegde projecten in het betreffende boekjaar, ook de nog lopende/niet afgerekende projecten en
de in dit boekjaar afgerekende projecten. 

Toezegging
2020

Afrekeningen
2020

Saldo
projectkosten
2020

€ € €

Totaal 136.129 (2.413) 133.716

2020 2019
€ €

7  BEHEER- EN ADMINISTRATIEKOSTEN

Representatiekosten 134 1.750
Bureaukosten 2.484 2.576

2.618 4.326

Bureaukosten
Accountantskosten, andere niet-controlediensten 1.886 1.815
Overige algemene kosten 598 761

2.484 2.576

8  Rentebaten
Banken en spaartegoeden 22 58
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Rijswijk, 

Stichting Vrienden van Middin

De heer H. Verschoor
Penningmeester

Mevrouw N. Dirksen
Voorzitter

De heer F.J.M. Speel

De heer D. Werkman
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Geacht bestuur

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting Vrienden van Middin
te Rijswijk.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Vrienden van Middin te Rijswijk is door ons samengesteld op basis van de

van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van

baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. ln deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van

Stichting Vrienden van Middin. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd
die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de ge-

trouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwij-
zen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstel lingsverklaring.

Den Haag, 27 luli 2O2t

Maas Accountants B.V

G.J. Maas RA
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