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1. Inleiding
De Stichting is ontstaan en opgericht in 2011 vanuit het idee om iets extra’s te kunnen betekenen
voor de MeanderGroep. Hierdoor bestond er de mogelijkheid om activiteiten te organiseren welke
•
•
•

niet meer uit de reguliere financiering betaald kunnen worden
waarvan het niet wenselijk is om uit de reguliere financiering te bekostigen
donaties en giften gescheiden te houden van de reguliere exploitatie en het vermogen van
Meander

Het statutaire doel is destijds als volgt omschreven:
De Stichting Meander Vrienden behartigt de belangen van allen die bij Stichting MeanderGroep ZuidLimburg betrokken zijn en verricht al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De Stichting komt voor ANBI-status in aanmerking vanwege het dienen van algemeen belang.
Daarnaast hebben de nuttige activiteiten geen winstoogmerk.Dit beleidsplan gaat over de manier
waarop de Stichting met fondsenwerving aan haar doelstelling wil voldoen en activiteiten zal
organiseren en bekostigen om zo bij te dragen aan het welzijn van bewoners, klanten en
medewerkers van Meander. Hiermee kan de Stichting ook externen informeren over het beleid voor
de komende jaren.
Vanwege haar doelstelling, het scheiden van geldstromen en haar activiteiten wil de Stichting als
ANBI aangemerkt worden. De ANBI status maakt het daarnaast aantrekkelijk voor bedrijven en
particulieren om bij te dragen cq te schenken en daarnaast is voor Stichting geen heffing van
toepassing.

2. Gegevens instelling
Naam: Stichting Meander Vrienden
RSIN/fiscaal nummer: 850919381
Vestigingsadres: Minckelersstraat 2, 6372 PP Landgraaf
Postadres: Postbus 2690, 6401 DD Heerlen
Telefoonnummer: 0900-699 0 699
Mailadres meandervrienden@mgzl.nl
Nummer Kamer van Koophandel: 53540271
Bankrekeningnummer t.b.v. donaties: NL28 INGB 0654 7136 26
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3. Beleid en Strategie
De Stichting Meander Vrienden zet zich belangeloos in voor bewoners van de zorgcentra en klanten
van Meander in de regio die op thuiszorg zijn aangewezen. Voor deze mensen wil de Stichting iets
extra’s doen. Even een dagje of weekend weg uit de dagelijkse zorgen. Binnen Meander Vrienden
kan dit door een zogenaamde ‘Super Sjoene Daag’ aan te vragen waarin men kan genieten van leuke
dingen en aandacht voor elkaar. Het kan ook gaan om grotere projecten, zoals bijvoorbeeld de
aanleg van een dierenverblijf bij een verzorgingshuis of het inrichten van een tuin. Iedereen kan
voorstellen indienen voor activiteiten of projecten.
Om het genoemde doel van de Stichting te realiseren wordt het bestemde vermogen gevormd door:
•
•
•
•
•
•

Eenmalige en/of periodieke giften en donaties
Subsidies en sponsorbijdragen
Benefiet en/of sponsorevents
Testament Erfstellingen of legaten
Bijdragen in goederen/diensten waardoor er geen geldstroom is.
Andere financiële bijdragen

Het is tevens mogelijk om een bijdrage te koppelen aan een specifieke bestemming of doel/activiteit.
Het bestuur gaat op verkenning uit om een externe fondsenwerver te contracteren voor ca. 8 uur per
week met ingang najaar 2021. Daarnaast communiceert de Stichting via de Website, Direct Mailing,
social media, Meander’s en Meander Magazine, bijeenkomsten en foldermateriaal om haar doelen
te realiseren en fondsen te werven. Tevens is het niet langer wenselijk dat de Stichting
MeanderGroep Zuid-Limburg in de toekomst nog een financiële bijdrage verstrekt aan Meander
Vrienden. Het nieuwe beleid dient er op gericht te zijn dat de Stichting zelf voldoende fondsen werft
voor haar activiteiten.
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4. Werkzaamheden en activiteiten
Het bestuur komt 4 keer per jaar bijeen voor overleg. Indien gewenst kan het overleg vaker
plaatsvinden. Ieder bestuurslid kan een vergadering oproepen en maakt dit tijdig kenbaar bij de
secretaris.
In 2021 gaat het bestuur de statuten van de Stichting beoordelen op de nieuwe Wet en waar nodig
laten aanpassen. Tevens zal er een nieuw bestuur geworven worden aangezien 2 bestuursleden
conform statutaire bepalingen vervangen dienen te worden.
Per jaar ontvangen ruim 20.000 inwoners in Parkstad zorg van MeanderGroep. Dit zijn mensen die
door hun leeftijd, ziekte of handicap tijdelijk of voor langere tijd afhankelijk zijn van zorg. Zij
ontvangen thuiszorg of zijn woonachtig in verpleeg- en verzorgingshuizen. Stichting Meander
Vrienden maakt hun bijzondere wensen financieel mogelijk. De medewerkers van MeanderGroep
zetten zich elke dag in om klanten de best mogelijke zorg te bieden. Soms is er een verlangen naar
iets extra’s: een uitstapje buiten de deur bijvoorbeeld, het bezoeken van een concert of andere
ontspannende activiteiten.
Als tegenprestatie wordt een donateur uitgenodigd bij activiteiten die de stichting organiseert,
ontvangen zij het Meander Magazine en een update over de bestemming van de bijdrage(n). Dit
laatste kan ook via het jaarverslag en/of jaarrekening.
Globaal hanteert de Stichting de volgende richtlijnen / kaders bij het beoordelen van aanvragen:
Waaraan dient de wens te voldoen?
De persoon, familie en/of lokatie:
•
•
•
•

kan door ziekte/lichamelijke beperking de wens niet zelf regelen
heeft niet de financiële middelen
heeft dermate persoonlijke tegenslagen meegemaakt dat hij/zij het verdient om
even uit de dagelijkse zorgen te zijn
Een individuele bewoner of groep bewoners die verlangen naar iets extra’s dat niet
uit de reguliere zorggelden/afdelingsbudget kan worden gerealiseerd

Hoe wordt een wens aangevraagd/ beoordeeld/goedgekeurd?
Iedere medewerker van Meander kan een aanvraag indienen. Via het kwaliteitssysteem Zenya kan
men het keuzeformulier ‘Aanvraag Super Sjoene Daag’ openen en daar alle gegevens invullen. Dit
formulier wordt dan automatisch verzonden naar de Stichting.
Stichting Meander Vrienden oordeelt of een wens wordt gehonoreerd. De exacte bijdrage hangt af van
het soort activiteit dat wordt aangevraagd. Zie onderstaand overzicht met voorgenomen activiteiten
en de bijbehorende afspraken.
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Hoe wordt de wens uitgevoerd?
De aanvrager zorgt bij voorkeur zelf voor de volledige uitvoering van de wens. Hij bespreekt met de
klant/bewoner of deze toestemming geeft voor foto’s en een kort verslag in de Meander's (blad voor
medewerkers en vrijwilligers) en het Meander Magazine (huis-aan-huis blad in Parkstad, oplage
88.000). Mocht er om welke reden dan ook ondersteuning nodig zijn door de Stichting en/of
Meander Mango, dan wordt dit vermeld in de aanvraag. Vervolgens neemt een collega die betrokken
is bij Meander Mango contact op. Meander Mango staat voor mooie, warme verhalen uit de zorg
waaruit blijkt dat net dat ene gebaar of dat momentje van aandacht zoveel teweeg kan brengen
(onze Mango-momenten).
Overzicht van geplande activiteiten:
Naam activiteit:
Oktoberfeest
Halloween
St. Nikolaasfeest
Kerstfeest
Kerstpakketten actie:
Meander Vrienden verstrekt jaarlijks 450 kerstpakketten aan klanten die een extraatje verdienen.
Selectie vindt plaats door medewerkers die in de extramurale zorg werken.
Individuele activiteiten Super Sjoene Daag.
De Stichting streeft bij activiteiten naar een vast bedrag per persoon cq maximum bedrag per
activiteit, dit wordt bij voorkeur vooraf vastgelegd.
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5. Bestuur
Het aantal bestuurders van de Stichting is vastgesteld op drie.
Het betreft de hieronder vermelde bestuurders, inclusief hun functie binnen het bestuur:
•
•
•

Jansen, Jacobus Hendricus Leonardus, voorzitter
Tilmans, Jan Michiel Engeltje, penningmeester
Paul-Ubachs, Catharina Elisabeth, secretaris

De Stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
Het bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de
werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op
zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat ten allen tijde de rechten en verplichtingen van
de Stichting kunnen worden gekend.
De website van MeanderGroep voorziet eenieder van informatie omtrent de Stichting Meander
Vrienden. Tevens wordt ieder jaar een jaarverslag van de Stichting gemaakt.
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6. Financiële beleid en vermogen
Het financieel beleid van de Stichting is er op gericht de continuïteit te waarborgen en de baten en
lasten jaarlijks in evenwicht te houden. Hiertoe is er een vermogensreserve aanwezig, worden er
geen langdurige contracten/verplichtingen aangegaan en worden de liquide middelen uitsluitend op
een lopende rekening danwel spaarrekening aangehouden.
De inkomsten van de Stichting worden zo veel als mogelijk besteed aan de doelstelling en
activiteiten, de algemene en beheerkosten worden beperkt tot de kosten die nodig zijn om fondsen
te werven en haar administratieve verplichtingen na te komen.
Het boekjaar van de Stichting is het kalenderjaar. Het bestuur sluit per de laatste dag van het
boekjaar de boeken van de Stichting en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6
maanden na afloop van het boekjaar een staat van inkomsten en uitgaven op over het verstreken
jaar. Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen 7 maanden na
afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.

De meerjarenbegroting van de Stichting is als volgt:
Jaarrekening Begroting
Baten en Lasten
Totale baten

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

2023

€

12.321

€

9.500

€

57.000

€

97.000

Kosten activiteiten

€

11.940

€

24.875

€

51.170

€

89.650

Bedrijfskosten

€

111

€

4.725

€

5.830

€

7.350

€

12.051

€

29.600

€

57.000

€

97.000

Totale lasten
Financiële baten en lasten

€

7

€

Saldo van baten en lasten

€

277

€

-20.100

€
€

-

€
0

€

0

Gelet op de extra inzet voor fondsenwerving zullen de baten stijgen en er meer activiteiten
georganiseerd kunnen worden en daarmee ook de kosten stijgen. In de kosten van de activiteiten zijn
tevens de kosten voor fondsenwerving opgenomen.
Bijlage: jaarrekening 2020
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