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Exploitatierekening over 2017
€

2017
€

€

Baten

339.228

344.512

Direct toewijsbare lasten

-10.576

-21.493

Som der opbrengsten

328.652

2016
€

323.019

Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenlasten
Overige personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

166.197
39.883
17.953

150.046
36.547
13.782

5.850
41.189

5.349
43.292

Som der lasten
Resultaat
Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Mutatie bestemmingsreserves
Exploitatieresultaat

271.072

249.016

57.580

74.003

13

491
13

491

57.593

74.494

-10.000

-60.000

47.593

14.494
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Toelichting op de voorgenomen bestedingen
2017
€
Bestemmingsreserve 12+ project
Stand per 1 januari
Overboeking van andere reserves
Stand per 31 december

2016
€

100.000
-

100.000
-

100.000

100.000

Stichting MEES is van plan om uiterlijk in 2018 te starten met dit project. Een klein groepje daarvoor
geschikte kinderen van 12 jaar en ouder, zullen aan dit traject deelnemen.
Het laat zich aanzien dat dit project de eerste jaren verlieslatend zal zijn door noodzakelijke
investeringen en omdat er gestart wordt met enkele kinderen met relatief veel begeleiding.
2017
€
Bestemmingsreserve MEESterlijk logeren
Stand per 1 januari
Toevoeging
Stand per 31 december

2016
€

60.000
-

60.000

60.000

60.000

Deze bestemmingsreserve heeft ten doel het opzetten en het realiseren van logeermogelijkheden voor
kinderen van Stichting Mees. In een kleinschalige setting waar maximaal 4 kinderen logeren van vrijdag
tot zondag. Het logeren heeft als doel om ouders even op adem te laten komen, waarbij ze geen zorgen
hoeven maken om het welzijn en de zorg van hun kind. Naast ouders bieden we de kinderen een
logeerweekend wat in het teken staan van verzorging, ontspanning en het naleven van afspraken die
met ouders gemaakt zijn rondom therapieën en of activiteiten. Naast bovengenoemde is het van belang
dat de logeerlocatie veilig, sfeervol en goede voorzieningen heeft. Dit project is in 2018 van start
gegaan, waardoor inmiddels substantiële investeringen hebben plaatsgevonden.
2017
€
Bestemmingsreserve 10-jarig jubileum
Stand per 1 januari
Toevoeging
Stand per 31 december

2016
€

10.000
-

-

10.000

60.000

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de in 2019 te maken kosten in verband met de
viering van het 10-jarig jubileum van de stichting.
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2017
€

2016
€

101.702
57.593

87.208
14.494

159.295

101.702

Vrij besteedbare reserves
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december

Het kabinet is in 2015 gestart om de langdurige zorg te hervormen. Onderdelen van de AWBZ en de
Zorgverzekeringswet verschuiven naar de nieuwe Jeugdwet. Gemeenten zijn vanaf 2015
verantwoordelijk voor deze wet. Het jaar 2015 is een overgangsjaar waarin alles nog niet geheel
vlekkeloos is verlopen. Een aantal kinderen van Stichting Mees zijn vanuit de AWBZ naar de Jeugdwet
gegaan, een aantal heeft een WLZ-indicatie en een aantal kinderen vallen steeds tussen wal en schip.
De financiën die aan de verschillende indicaties ten grondslag liggen blijven diffuus, waardoor het
vooralsnog in voorkomende gevallen onduidelijk is óf de zorg wordt gefinancierd en zo ja in welke mate.
Dit maakt een begroting van de toekomstige inkomsten van de stichting lastig. Om de zorg voor onze
kwetsbare doelgroep toch te kunnen waarborgen wordt een algemene reserve gevormd om deze zorg
te kunnen blijven continueren.
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