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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Welzijn De Meierij
5 6 6 6 8 3 3 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Steeg 9F
0 7 3 5 4 4 1 4 0 0

E-mailadres

info@welzijndemeierij.nl

Website (*)

www.welzijndemeierij.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 2 2 4 8 4 8 9

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Nederland
1 3 , 5
4 3 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. Theo van der Heijden

Secretaris

Dhr. Marijn van den Akker

Penningmeester

Dhr. Adrie van Grinsven

Algemeen bestuurslid

Dhr. Gijs van Aken

Algemeen bestuurslid

Mevr. Adri Noordhof

Overige informatie
bestuur (*)

Mevr. Nelly Paagman, Algemeen bestuurslid, Mevr. Mia van Rooij, Algemeen
bestuurslid

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Mensen die de regie hebben over hun eigen leven merken een positief effect op hun
welbevinden, maatschappelijk functioneren en dat van hun directe omgeving. Wij
geloven in de talenten van alle mensen en in de kracht van samenwerking en sociale
verbindingen. Met elkaar bouwen wij aan een sociale, inclusieve en vitale lokale
samenleving. Wij zetten ons dagelijks in om mensen, van jong tot oud mee te laten
doen. Wij versterken dorpen en buurten en werken aan meer veerkracht van inwoners.
Wij ondersteunen zolang als nodig is.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Onze kernwaarden:
De inwoner staat centraal
De mens met al zijn eigenschappen, krachten, talenten en kwetsbaarheden staat
centraal in het werk
van Welzijn De Meierij.
De gemeente Meierijstad is de belangrijkste opdrachtgever voor Welzijn De Meierij.
Maar in de subsidierelatie die tussen gemeente en onze organisatie bestaat, is altijd
ruimte geweest om eigen beleid
te ontwikkelen. Door onze kennis van de (kerk)dorpen in Schijndel en Sint-Oedenrode
weten wij meer
dan wie ook wat er speelt in de lokale samenleving. Hiervoor moeten wij onafhankelijk
kunnen opereren. Inwoners moeten vertrouwen in ons hebben en hun verhaal kunnen
doen. Wij zijn daarbij niet
een verlengstuk van de gemeente, maar beschouwen onszelf als een belangrijke
samenwerkingspartner met een eigen visie en perspectief naar de toekomst.4
Deze kernwaarden geven wij gestalte met het oog op de veranderingen
(transformatie*) in het sociaal
domein. Na de eerste periode die per 1-1-2015 leidde tot de decentralisaties van Wmo,
Jeugd en Participatie, zijn wij ons gaan richten op de vraag hoe het werk anders en
beter
ingericht kon
wordenprojectinkomsten,
om
Gemeentelijke
subsidies,
deelnemersbijdragen, inkomen
de
inwoners
van
Meierijstad
zo goed
mogelijk te kunnen ondersteunen. Wij stellen
gemeenschapstaken en overige
baten.
onze ondersteuningsfunctie centraal en voeren deze uit met een aantal speerpunten.
De uitwerking daarvan staat
verderop in dit plan beschreven.
Centraal in ons werk staat het besef dat mensen heel veel zelf kunnen oplossen. Wij
zijn in staat om
deze sterke kanten bij mensen aan te boren en verder te ontwikkelen. Hierdoor maken
wij meer mogelijk!
Van oudsher heeft het sociaal werk in Schijndel en Sint Oedenrode relaties met
mensen die moeite
hebben om hun eigen weg te vinden in de samenleving, mensen die (tijdelijk)
kwetsbaar zijn. Dat geldt
vooral voor mensen met psychische, fysieke of verstandelijke beperkingen. Maar dat
geldt ook voor
mensen die tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis blijven wonen, mensen die moeite
hebben met sociale
contacten, eenzaam zijn, of nog maar net in Nederland wonen. Voor mantelzorgers die
overbelast zijn
geraakt en mensen die dagelijks kampen met geldstress of dakloos zijn. Voor veel van
hen is de huidige
samenleving te ingewikkeld; zelfredzaamheid is dan echt een brug te ver. Zij hebben
ondersteuning
nodig om zich te redden; soms voor even, soms permanent.

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden besteed aan de realisatie van de activiteiten en de daarvoor
benodigde personeels- en huisvestingskosten.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.welzijndemeierij.nl/strategisch-beleidsplan-welzijnde-meierij-2018-2020/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Dit is
vastgelegd in een honoreringsregeling. Directeur en personeel vallen onder de CAO
Sociaal Werk.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Individuele ondersteuning voor inwoners van alle leeftijden.

De stichting heeft enkele voorzieningen vastgelegd en deze worden aangehouden in
de vorm van spaarrekeningen bij een Nederlandse bank.

Open

Passend aanbod voor jeugdigen met beginnende problematiek/ kwetsbare jongeren.
Jongerenwerk.
Voor- en vroegschoolse educatie/taalstimulering.
Aanpak laaggeletterdheid.
Inclusieve samenleving.
Laagdrempelige inloopvoorzieningen.
Mantelzorgondersteuning.
Dementie.
Zorg en veiligheid.
Vrijwilligers.
Ondersteuning burgerinitiatieven en sociale partners

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

04 van 06

2

Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

23.641

18.299

€

+

€

23.641

+
18.299

€

24.600

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
398.711

€

+

425.341

+
€

423.311

€

446.952

31-12-2019 (*)

€
€

109.287

124.185

€
170.993

€

+

146.638

+

€

280.280

€

270.823

Bestemmingsfondsen

€

23.641

€

18.299

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

143.031

Totaal

€

446.952

23.484

448.825

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

467.124

€

178.002

€

467.124

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

86.055

€

146.830

Subsidies van overheden

€

1.267.184

€

1.120.060

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

79.122

€

160.930

Overige subsidies

€

4.453

€

4.453

Baten van subsidies

€

1.350.759

€

1.285.443

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

11

€

58

Overige baten

€

3.797

€

+

+

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

1.440.622

1.432.331

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

984.859

€

990.551

Huisvestingskosten

€

189.430

€

183.596

Afschrijvingen

€

10.812

€

9.844

Financiële lasten

€

240.150

€

263.277

Overige lasten

€

573

€

2.858

Som van de lasten

€

1.425.824

€

1.450.126

Saldo van baten en lasten

€

14.798

€

-17.795

+

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Niet van toepassing.

Open

