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1. Inleiding 
 
Ter verantwoording aan alle samenwerkingspartners en om te voldoen aan de voorwaarden 
behorend bij de ANBI-status doet Stichting Mees in onderstaand document een inhoudelijk 
verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in 
zorgaanbod, marketing & communicatie en personeel & organisatie. Voor de financiële 
verantwoording is een separate jaarrekening opgesteld. 
 
Stichting Mees is in 2007 statutair opgericht. Op 1 mei 2009 is de stichting operatief 
geworden.  

2. Zorgaanbod 
 
Stichting Mees heeft in 2018 de volgende zorg aangeboden: 
 

- Behandeling in groepsverband WLZ 
- Begeleiding in groepsverband WLZ 
- Individuele begeleiding WLZ 
- Begeleiding in groepsverband jeugdwet gemeente Breda 

 
 
In 2018 is onder de huidige voorwaarden de volgende capaciteit aan opgevangen kinderen 
bereikt. In totaal zijn er, 1608 dagdelen behandeling in groep aangeboden. Deze zijn allen 
vergoed onder de noemer Zorg in Natura.  
Stichting Mees kan via hun hoofdaannemer ASVZ 1591 dagdelen op jaarbasis declareren. Er 
zal vermoedelijk nog een verrekening van 17 dagdelen plaatsvinden. 
 
Op basis van PGB heeft stichting Mees 2483 dagdelen in PGB aangeboden en 235 dagdelen 
en 99 uren individuele begeleiding op basis van de jeugdwet. 
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2.1 behandeling in groepsverband 
 
In onderstaande tabel is te vinden welk aantal dagdelen behandeling in groep er in 2018 
gemiddeld per dag werden aangeboden onder Zorg in Natura (WLZ) 
Het aantal dagdelen per week in ten opzichte van 2018 gelijk gebleven. 
 
Tabel 1: Gerealiseerd aantal aangeboden dagdelen per week op 31-12-2018 
 

Dag Dagdelen 

Maandag 6 
Dinsdag 10 
Woensdag 8 
Donderdag 10 
Vrijdag 0 
Zaterdag 0 
Totaal 34 

2.2 Begeleiding in groep 
 

In onderstaande tabel is te vinden welk aantal dagdelen behandeling in groep er in 2018 
gemiddeld per dag werden aangeboden onder begeleiding groep. (op basis van PGB) 
Er heeft een groei plaatsgevonden van 48 naar 60 dagdelen per week. 
Dit is te verklaren doordat er binnen stichting Mees een derde groep is gestart.  
 
Tabel 2: Gerealiseerd aantal aangeboden dagdelen begeleiding per week op 31-12-2018 

 
Dag Dagdelen 

Maandag 14 
Dinsdag 10 
Woensdag 11 
Donderdag 8 
Vrijdag 10  
Zaterdag 7 
Totaal 60 
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2.3. Jeugdwet 
 
In onderstaande tabel is te vinden hoeveel dagdelen er in 2018 gemiddeld per dag werden 
aangeboden op basis van de jeugdwet onder de noemer dagbesteding zwaar. 
 
Tabel 3: Gerealiseerd aantal aangeboden dagdelen begeleiding per week op 31-12-2018 

 
Dag Dagdelen 

Maandag 0 
Dinsdag 0 
Woensdag 2 
Donderdag 2 
Vrijdag 2 
Zaterdag 1 
Totaal 7 

 

2.4 Ontwikkelingen op gebied van inclusie 
 
Stichting Mees is gevestigd binnen MFA (Multi Functionele Accommodatie) Olympia. Deze 
MFA is gelokaliseerd in een multi culturele wijk. Binnen deze MFA bevinden zich 6 
organisaties, basisschool Olympia, Kober kinderopvang, Surplus, wijkcentrum de sleutel en 
de gymzaal van gemeente Breda. Stichting Mees heeft er bewust voor gekozen zich te 
vestigen in een omgeving waar interactie tussen verschillende doelgroepen mogelijk is.  
Hiertoe is Stichting Mees zich in 2013 samen met de basisschool en de voorschool binnen 
het kindercoachproject op projectbasis in gaan zetten voor de integratie tussen de kinderen 
uit de reguliere setting en de kinderen met een beperking. Dit is 2014 verder voortgezet en 
heeft geresulteerd in meerdere vaste afspraken. Zo komen er wekelijks leerlingen van groep 
8 een activiteit beleven binnen stichting Mees, en bezoeken meerdere kinderen van 
stichting Mees wekelijks verschillende schoolklassen en de voorschool.  
Inmiddels heeft er binnen het project uitbreiding plaatsgevonden. Iedere schoolklas heeft 
een kind “geadopteerd” wat zich resulteert in individuele bezoeken van kinderen van Mees 
aan een vaste klas. Het idee bestaat dat er op deze wijze nog meer binding ontstaat tussen 
beide doelgroepen. 
De organisaties binnen de MFA werken samen waar mogelijk, zo is er een BHV-organisatie 
waarin medewerkers van alle organisaties participeren dit betekent dat er ten alle tijden 
BHV-ers in het pand aanwezig zijn. Zij volgen gezamenlijk bijscholing. 
Doordat stichting Mees op vrijdag haar deuren heeft geopend is de mogelijkheid ontstaan 
om ook bij de vieringen van de school aan te sluiten. Deze zijn over het algemeen op 
vrijdagen gepland. 
Wijkcentrum de Sleutel heeft in 2017 zijn intrek gedaan binnen Olympia. Zij organiseren o.a. 
naschoolse activiteiten voor kinderen tot 12 jaar. Stichting Mees sluit regelmatig aan bij deze 
activiteiten. 
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2.5. Activiteiten aanbod 
 
Ondanks de visie, rust, reinheid en regelmaat, hebben de kinderen regelmatig uitstapjes 
gemaakt. Deze uitstapjes zijn passend bij het individu en worden enkel in kleine groepjes 
ondernomen. Zo kan de rust worden bewaard en worden te veel prikkels vermeden. 
 
Er zijn in 2018 voorstellingen bijgewoond. In kleine groepjes is er op verschillende dagen de 
Efteling bezocht. Er is veel gewandeld, de aangepaste rolstoelfiets is veelgebruikt.er zijn 
uitstapjes naar het bos gemaakt. Ook worden verschillende speeltuinen in de wijk 
regelmatig aangedaan. Ook is de Intratuin bezocht tijdens de feestdagen. 
Eens per 2 maanden is er een belevingstheater die op de locatie van stichting Mees 
verschillende voorstellingen geeft. 
Verder sluiten de kinderen regelmatig aan bij gezamenlijke activiteiten van de basisschool in 
het pand. 
De kinderboerderij werd regelmatig bezocht. Ook heeft stichting Mees meegelopen met de 
avondvierdaagse in de wijk. 
 
Wekelijks zijn er verschillende kinderen gaan zwemmen in het zwembad op de hoek. Helaas 
heeft het zwembad aan het einde van 2018 zijn deuren gesloten. Stichting Mees gaat op 
zoek naar een andere mogelijkheid om te kunnen blijven zwemmen. 
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2.6. Calamiteiten, fouten en bijna-ongelukken 
 
Stichting Mees heeft een schriftelijk fobo systeem. Wanneer er zich calamiteiten of fouten 
voordoen die betrekking hebben op de groepsdynamiek of op het individu, wordt hier 
verslaglegging van gedaan. De ingevulde formulieren worden door het management 
behandeld, afhankelijk van het voorval zal er op gepaste wijze actie worden ondernomen. 
 
 

3. Marketing & Communicatie 
 
Voor een stichting als Mees is het van belang doorlopend te informeren over de aangeboden 
zorg, projecten en sponsoracties. De algemene doelstelling van stichting Mees is hierin om 
cliënten en andere belanghebbenden op de hoogte te houden over (de wijzigingen in) de 
aangeboden zorg, het opstarten van projecten en het zo breed mogelijk uitzetten van 
wervingsacties. 
 
 

4. Innovatie 
 
Stichting Mees heeft in 2018 besloten de leeftijdsgrens van 12 jaar naar 18 jaar te verleggen. 
Dit voorkomt dat kinderen overgeplaatst moeten worden naar een andere zorgaanbieder. 
Ouders kiezen bewust voor kleinschaligheid, door de leeftijdsgrens te verleggen kunnen de 
kinderen indien gewenst zowel hun kinder- alsmede hun tienerjaren binnen stichting Mees 
doorbrengen. 
Om dit te realiseren heeft stichting Mees een 3e groep geopend binnen hetzelfde pand. 
Binnen de nieuwe ruimte zijn 3 slaapkamers gesitueerd met 4 bedden. Om ouders te 
ontlasten worden er per jaar maximaal 6 logeerweekenden georganiseerd. Per weekend 
logeren er maximaal 4 kinderen. De logeerplekken zijn bedoeld voor kinderen die bij 
stichting Mees in zorg zijn. 
 

5. Personeel & Organisatie 

5.1. Personeelsinzet 
 
De formatie is ten op zichten van 2017 gelijk gestegen. In 2017 betrof de formatie 4,5 FTE in 
2018 was dit 5,8 FTE. Dit is te verklaren doordat In oktober 2017 stichting Mees haar deuren 
ook op vrijdag geopend. Tevens is de 3e groep van start gegaan.  
Er hebben zich geen personele wisselingen voorgedaan er zijn 3 part time begeleiders 
bijgekomen. 
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In september 2018 zijn er 4 nieuwe stagiaires gestart. 1 stagiaire uit het middelbaar beroeps 
onderwijs en 3 stagiaires uit het hoger beroeps onderwijs.  
De visie is om aan iedere stagiaire een vast kind te koppelen is losgelaten, de groepsbeleving 
leek minder. 
In 2018 hebben er 2 vaste vrijwilligers hun diensten geboden. Zij komen wekelijks op vaste 
dagdelen. 
 
Er heeft in 2018, 4 maal een teambespreking plaatsgevonden, van deze besprekingen zijn 
notulen gemaakt. Tevens zijn er met alle medewerkers afzonderlijk loopbaan gesprekken 
gevoerd. 
 
Ieder jaar krijgen alle medewerkers van stichting Mees de kans om verschillende cursussen 
en scholingsvormen te volgen. Ieder jaar wordt er collectief een kinder-EHBO en reanimatie 
gevolgd.  
Tevens zijn dit jaar alle HBO medewerkers SKJ geregistreerd. De verantwoordelijkheid tot 
het volgen van gerichte scholing ligt bij de medewerkers. 
 
In januari 2019 zal er een teamdag (studie) en een avond in het teken van feedback worden 
georganiseerd.  
 
Ieder jaar organiseert stichting Mees een team activiteit. Ieder jaar wordt deze dag/avond 
door 2 andere teamleden georganiseerd.  
De keuze is dit keer gevallen op karten en lazer gamen, met aansluitend een etentje. 
 
 

5.2. Fondswerving en pr 

 
Stichting Mees heeft in 2018 niet actief aan sponsorwerving gedaan. Er zijn wel mooie 
sponsorbedragen binnen gekomen. Van dit geld is de snoezelruimte aangepast, en heeft er 
aanschaf van inrichting en spelmateriaal voor de nieuwe ruimte plaatsgevonden. 
 
Tevens is er een samenwerkingsproject voor 2 jaar voortgekomen uit een sponsorbijdrage. 
Stichting communicanten Prinsenbeek heeft een donatie gedaan. Door deze donatie is het 
idee ontstaan 1 maal per jaar een activiteit te organiseren met de communicanten en de 
kinderen van stichting Mees. Dit was het tweede jaar dat er een gezamenlijke activiteit werd 
georganiseerd. De kinderen hebben genoten van een rondrit op een ouderwetse brandweer 
wagen. 
 
Stichting Mees heeft een eigen website, ook is een facebook pagina actief waarop 
regelmatig berichten worden gepost m.b.t. tot de beleving van de kinderen. De website 
geeft een wat zakelijker beeld van stichting Mees, ook worden indien gewenst de sponsoren 
op de website genoemd. 
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5.3. Bestuur en andere commissies: 
 
Het stichtingsbestuur bestaat in totaal uit drie personen: 
 
Dhr. Henk Stoop: voorzitter 
Dhr. Jan Verlegh: secretaris 
Dhr. Arthur Franssen: penningmeester 
 
Klachtencommissie 
 
Dhr. André Rovers 
Dhr. Lout Verheijen 
 
Vertrouwenspersoon 
 
Dhr. André Rovers 
 
Het stichtingsbestuur is samen met het management in 2018, 3 maal bij elkaar gekomen. 
Van deze bestuursvergaderingen zijn notulen gemaakt. 
 
5.4. Ouderparticipatie 
 
Het management van stichting Mees heeft de afgelopen jaren van ouders regelmatig de 
vraag gehad of ze de leeftijdsgrens willen verruimen en of ze het aanbieden van 
logeerweekenden willen overwegen.  
Stichting Mees is met de ouders van de huidige populatie kinderen in gesprek gegaan over 
deze onderwerpen en heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd en bijgewoond. De 
plannen zijn inmiddels gerealiseerd.  
 
Het rapportagesysteem “familienet” voldoet aan de eisen en bevalt zowel bij ouders als bij 
de medewerkers van stichting Mees. 
 
 
 
 


