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Aan het bestuur van
Stichting Met je Hart  
Clarissenstraat 16  
5281 AZ Boxtel

Kenmerk Behandeld door Datum

133-2019 BI/JWvW 30 juni 2020

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1                SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Met je Hart is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening over
2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens
richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder
meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de
Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit gaan dat
wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het
rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de
jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd
die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.



  

2                ALGEMEEN

2.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Met je Hart bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van maatschappelijk
projecten ter verbetering van de situatie en de positie van de meeste kwetsbare groepen in onze
samenleving.

2.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door B.A.G. van Geel, P.H.J.M. van Alphen, A.W.J.M. Graft, K.J.
Lammers - de Haan, N.E. Scherer - Vermeulen en P.A. Vos.

3                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal (18.324) 22.114

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 155.638 55.752
Liquide middelen 239.954 222.679

395.592 278.431

Af: kortlopende schulden 413.916 256.317

Werkkapitaal (18.324) 22.114

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
IDiNG bv

drs B. Iding RBc W.J.F. van Weerdenburg
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BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Het jaar 2019

2019, een heel bijzonder jaar voor Met je hart. Het jaar waarin we uit handen van Koningin Máxima een
Appeltje van Oranje mochten ontvangen. Deze Oscar voor vrijwilligersorganisaties was en is een echte kroon
op het werk van al die vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor Met je hart, in 2019 ruim 1.200
mensen.  

Met je hart groeit. Bestaande teams bereiken meer ouderen en nieuwe teams geven ons zichtbaarheid en
draagvlak in nieuwe gemeenten. Onze potentie om te groeien is enorm. Met je hart is en blijft een
netwerkorganisatie waarin er een gemeenschappelijke behoefte is om iets voor én samen met een ander te
doen. In alle 29 gemeenten waar Met je hart inmiddels actief is, zijn mensen vanuit intrinsieke motivatie
opgestaan voor Met je hart (ouderen). Zij hebben de verbinding gezocht met anderen om zo van betekenis te
zijn en daarmee maakten zij ruim 15.000 ontmoetingen mogelijk.  Ontmoetingen met een structureel karakter
voor ouderen met gevoelens van eenzaamheid. En deze ouderen wonen in alle gemeenten in Nederland.
Omdat de helft van de Nederlandse 75-plussers gevoelens van eenzaamheid ervaart, is de groei van Met je
hart noodzakelijk voor het grote aantal ouderen dat (nog) niet in beeld is. 

Eigen ondernemerschap en verbinding lopen als een rode draad door de groei van Met je hart. Het feit dat
lokaal opgehaald geld ook lokaal besteed wordt, maakt dat de Met je hart teams daadwerkelijk verbinding
kunnen leggen en kunnen zorgen voor continuïteit. Deze continuïteit is belangrijk in het kader van
eenzaamheidsproblematiek, immers eenzaamheid is alleen te bestrijden of te verzachten met een structurele
aanpak. Deze continuïteit is ook van belang vanuit financieel perspectief. Een gezonde lokale reserve (voor
29 gemeenten) maakt dat wij een toekomstvisie hebben ten aanzien van het aantal ouderen dat Met je hart in
beeld heeft en krijgt én het aantal ontmoetingen dat er op de korte en lange termijn voor hen georganiseerd
kan en gaat worden.  

Door het groeiende aantal Met je hart gemeenten, de ruim 2.500 ouderen die we in beeld hebben, het grote
aantal burgemeesters en BN'ers dat zich als ambassadeur heeft verbonden aan Met je hart en natuurlijk ook
het grote aantal mensen dat zich als vrijwilliger inzet voor onze stichting, gaat de professionaliseringsslag die
Met je hart de afgelopen jaren heeft ingezet, door. Vanuit een klein, maar krachtig en efficiënt team worden
teams ondersteund en worden nieuwe kansen en mogelijkheden onderzocht en opgevolgd. Deze inspanning
is noodzakelijk, echter in 2019 waren de financiële middelen daarvoor niet toereikend. Enerzijds had de
verplichte aansluiting bij de Cao, met daarbij behorende deelname aan pensioenfonds Zorg en Welzijn, de
nodige financiële consequenties. Anderzijds is in 2019 een aanzet gedaan om te bouwen aan een gezonde
en vooral structurele financiële onderstroom. Een goede inrichting van organisatie en bestuur stond in 2019
centraal en zal ook in opvolgende jaren centraal blijven staan om ervoor te zorgen dat Met je hart kan blijven
groeien op de manier waarop het de afgelopen jaren deed: door inspiratie, betrokkenheid, verbinding en
bevlogenheid! 

Wij zijn alle partners die ons landelijk en/of lokaal hebben gesteund zeer erkentelijk. In ons Sociaal
Jaarverslag 2019 bieden we een overzicht van al het moois dat er vanuit Met je hart is gedaan én ontstaan.
Samen met dit Financieel Jaarverslag wordt zichtbaar waarom het zo belangrijk dat Met je hart er is en wat
ons bestaansrecht is. Bedankt voor uw aandacht.

Boxtel, juni 2019
Sander Graft, voorzitter

Jaarrekening 2019
Stichting Met je Hart

Boxtel

- 5 -



  

1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1) 155.638 55.752
Liquide middelen  (2) 239.954 222.679

 395.592 278.431

 395.592 278.431

PASSIVA

Stichtingsvermogen  (3) (18.324) 22.114

Kortlopende schulden  (4) 413.916 256.317

 395.592 278.431

Jaarrekening 2019
Stichting Met je Hart

Boxtel
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

Baten

Opbrengsten  (5) 243.214 178.154
Bijdragen en donaties  (6) 309.846 211.164

553.060 389.318

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (7) 388.179 247.863

Personeelslasten  (8) 110.764 55.472
Overige kosten algemene organisatie  (9) 94.555 84.371

205.319 139.843

Saldo (40.438) 1.612

Resultaatbestemming

Algemene reserve (40.438) 1.612

Jaarrekening 2019
Stichting Met je Hart

Boxtel
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van Stichting Met je Hart zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het
voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen
en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere
lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Jaarrekening 2019
Stichting Met je Hart

Boxtel
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Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Jaarrekening 2019
Stichting Met je Hart
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

1. Vorderingen

Te ontvangen bijdragen 149.702 54.702
Overlopende activa 5.936 1.050

155.638 55.752

Overlopende activa

Diversen 4.886 0
Waarborgsommen 1.050 1.050

5.936 1.050

2. Liquide middelen

Rabobank 229.758 81.321
ING Bank N.V. 10.196 141.358

239.954 222.679

PASSIVA

3. Stichtingsvermogen

Algemene reserve (18.324) 22.114

(18.324) 22.114

2019

€

2018

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 22.114 20.502
Resultaatbestemming (40.438) 1.612

Stand per 31 december (18.324) 22.114

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

4. Kortlopende schulden

Loonheffing 2.794 2.642
Pensioenen 28.000 0
Overlopende passiva 383.122 253.675

413.916 256.317

Jaarrekening 2019
Stichting Met je Hart

Boxtel
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Pensioenpremies

Pensioenen 28.000 0

De Stichting is door het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verplicht aangemerkt als inhoudingsplichtige
met terugwerkende kracht per 1 januari 2017. De reservering betreft de inschatting van de nog af te dragen
premie, rekening houdend met niet kunnen terugvorderen van het werknemersdeel pensioenpremie.  

Overlopende passiva

Vakantiegeld 2.820 2.442
Nog te besteden kosten ouderenprojecten 380.302 250.060
Nettoloon 0 1.173

383.122 253.675

Nog te besteden kosten ouderenprojecten bestaat uit de opgehaalde gelden uit restaurant acties en de spin
off's hiervan, minus de reeds besteedde gelden aan deze projecten.

Jaarrekening 2019
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

5. Opbrengsten

Opbrengst restaurant acties 156.676 113.090
Opbrengst spin-off activiteiten 86.538 65.064

243.214 178.154

6. Bijdragen en donaties

Donaties ouderen / particulieren / sponsoring bedrijven t.b.v. ouderenprojecten 144.965 69.709
Subsidies t.b.v. algemene organisatie 139.125 125.175
Donaties particulieren / sponsoring bedrijven t.b.v. algemene organisatie 25.756 16.280

309.846 211.164

7. Besteed aan de doelstellingen

Besteed aan ouderenprojecten 257.936 187.147

Nog te besteden kosten ouderenprojecten 130.243 60.716

 

8. Personeelslasten

Lonen en salarissen 69.662 47.089
Sociale lasten 12.963 7.997
Pensioenlasten 28.000 0
Overige personeelslasten 139 386

110.764 55.472

Pensioenlasten

Pensioenlasten 28.000 0

Personeelsleden

Bij de stichting was in 2019 op fulltime basis gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2018: 1).

9. Overige kosten algemene organisatie

Kosten CRM systeem 8.358 13.551
Materialen en hulpmiddelen 14.989 23.539
Kosten inhuur derden 29.208 21.170
Overige kosten 42.000 26.111

94.555 84.371

Kosten CRM systeem

Automatiseringslasten 8.358 13.551

Jaarrekening 2019
Stichting Met je Hart

Boxtel
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

Materialen en hulpmiddelen

Opstartkosten nieuwe gemeenten 730 1.596
Drukwerk 12.160 19.645
Website 2.099 2.298

14.989 23.539

Kosten inhuur derden

Advieskosten communicatie 4.840 25
Project coördinator 18.132 17.424
Kosten impactmeting 6.236 3.721

29.208 21.170

Overige kosten

Reiskosten 4.963 4.060
Huur 4.313 4.249
Accountantskosten 2.500 2.500
Verzekering 395 395
Kantoorkosten 4.844 4.579
Vrijwilligersbijeenkomsten / ondersteuning 16.131 3.757
Administratiekosten 7.996 5.670
Bankkosten 815 598
Juridische kosten 0 303
Diverse 43 0

42.000 26.111

Ondertekening bestuur voor akkoord

Boxtel, 30 juni 2020

B.A.G. van Geel P.H.J.M. van Alphen 

A.W.J.M. Graft K.J. Lammers - de Haan 

N.E. Scherer - Vermeulen P.A. Vos 
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