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Inleiding
Met het jaarverslag 2018 van de stichting Meander Vrienden wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten in het afgelopen jaar. Het jaarverslag wordt ter kennisgeving
gebracht aan de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, de Centrale Cliëntenraad en de
Ondernemingsraad van MeanderGroep.

Doelstelling van de stichting
Meander Vrienden behartigt de belangen van allen die bij MeanderGroep betrokken
zijn. Door het vervullen van wensen voor ‘‘ne Supersjoene Daag” of door het aanbieden
van kerstpakketten, of een bijdrage te leveren aan sociale activiteiten voor een of
meerdere klanten tegelijk, wil Meander Vrienden iets extra’s bieden aan de klanten van
Meander, in het bijzonder voor bewoners in de instellingen en klanten die op thuiszorg
zijn aangewezen in de regio Parkstad.

Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur van de stichting Meander Vrienden is in 2018 gewijzigd. Bestuur wordt gevormd door: Jack Jansen (voorzitter), Nettie Paul-Ubachs (secretaris, gemandateerd vanuit de Ondernemingsraad) en Sjef Tilmans (penningmeester,
gemandateerd vanuit de Centrale Cliëntenraad) met ondersteuning van Paulette van
Lierop en Marcelle Vliegen.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid.

Donateurs/vrienden
Meander Vrienden heeft donateurs die met een eenmalige of periodieke bijdrage Meander Vrienden steunen. De donateurs worden op de hoogte gehouden van Meander en
Meander Vrienden d.m.v. het personeelsblad “Meander’s” en een nieuwsbrief. Aan het
einde van dit jaar telde Meander Vrienden 28 donateurs (16 intern en 12 extern) die een
periodieke bijdrage leverden.

Het bestuur dankt de donateurs voor hun mooie bijdrage aan Meander Vrienden.

Activiteiten in het kader van het project ‘ne Supersjoene Daag’
Aanvraagprocedure voor ‘ne Supersjoene Daag is in 2018 niet gewijzigd. Op Meander
Vandaag (het intranet van MeanderGroep) heeft Meander Vrienden een eigen pagina
waar, naast een voorbeeld van de invulling van ne Supersjoene Daag medewerkers een
wens voor een klant kunnen indienen en zich eventueel zelf ook als donateur kunnen
aanmelden.
In het verslagjaar zijn diverse wensen in vervulling gegaan, zowel voor individuele klanten als voor meerdere klanten tegelijk.

In totaal zijn 6 wensen gehonoreerd:
1. Duofiets Dokter Calshof (vanuit de donatie 2017)
2. Carnavalsavond Engerhof/Maatkroam
3. Dag Banneux De Dormig
4. Beleefbus rolstoelbewoners De Dormig
5. Beleefbus alle locaties intramuraal
6. Wens individuele klant dagje uit

Kerstpakketten
Naast de gehonoreerde wensen heeft Meander Vrienden in samenwerking met Daily
Fresh Food in december 400 kerstpakketten voor extramurale klanten uitgedeeld. De
kosten van deze kerstpakketten bedroegen € 15,00 ex BTW per pakket.

Theatervoorstelling
In samenwerking met Steunpunt Mantelzorg/Ruggesteun en keten Hulp bij Dementie
Parkstad heeft Meander Vrienden in september voor 154 klanten met 1 begeleider en
110 vrijwilligers een middagvoorstelling, an enchanted ‘evening’ with Marusia, georganiseerd bestemd voor kwetsbare ouderen, die bijvoorbeeld ’s avonds niet meer de deur
uit konden, of mensen met (beginnende) dementie voor wie een concert normaliter niet
meer was weg gelegd.

Erato concerten
Buiten de reguliere Erato concerten (10 optredens, aangeboden door Stichting Erato
Muzikaal Contact) heeft Meander Vrienden nog eens 15 extra optredens gefinancierd en
koffie met gebak geserveerd.

Kerstwebshop James
Vanuit de cadeauwebshop is in totaal €250,00 aan Meander Vrienden gedoneerd.

Relatiedag
Jaarlijks wordt onder de vlag van Meander Vrienden een relatiedag georganiseerd voor
de relaties van MeanderGroep. De opbrengst van deze relatiedag komt ten goede aan
enkele projecten waarvoor medewerkers van MeanderGroep en derden verzoeken kunnen indienen.
Hieronder een overzicht van de financiële bijdrage voor de regionale en internationale
projecten.

Nationaal (regionaal) project
1. Stichting Wigwam

€ 2.500

2. Stichting Elk kind telt mee in Nuth

€ 2.500

Internationaal project
1. Keep the heartbeat going 2018

€ 5.000

2. People 4 Children

€ 5.000

Financieel verslag 2018 van Meander Vrienden
Overzicht Kosten en Baten
onderdeel

Algemeen
Golfdag (uit 2017)
‘ne Supersjoene daag

Totaal Meander Vrienden

Uitgaven

Inkomsten

Resultaat

in €

in €

in €

40.977,48

50.471,50

9.494,02

0,00

450,00

450,00

789,90

0,00

-789,90

41.767,38

50.921,50

9.154,12
9.154,12

Specificatie Inkomsten Algemeen
Donatie 2018 door Raad van Bestuur Meander

20.000,00

Donatie door Business Culinair

5.000,00

Donatie vergoeding lezing by Super visie / L. Urlings

450,00

Donaties via webshop MeanderGroep

250,00

Donaties medewerkers MeanderGroep

1.431,50

Bijdrage deelnemers relatiedag

23.340,00

totaal

50.471,50

Specificatie Uitgaven Algemeen
Relatiedag Gaia Zoo

13.537,51

Gift in kader relatiedag aan "Keep the Heartbeat Going"

5.000,00

Gift in kader relatiedag aan "People 4 Children"

5.000,00

Gift in kader relatiedag aan "St Wigwam"

2.500,00

Gift in kader relatiedag aan "St Elk kind telt mee"

2.500,00

Parkstad Limburg Theaters kosten verwenconcert

5.643,67

MeanderGroep kerstpakketten

6.540,00

Algemene uitgaven

196,53

Bankkosten -/- rente-ontvangsten

59,77

totaal

40.977,48

Overzicht Eigen Vermogen
in €
Stand per 1-1-2018

64.109,33

Resultaat 2018

9.154,12

Stand per 31-12-2018

73.263,45
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