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

Kenmerk Behandeld door Datum

133-2020 BI/JWvW 24 juni 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 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 2020 en de winst-en-verliesrekening over
2020 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, N.E. Scherer -
Vermeulen, A.W.J.M. Graft en S.M. Eising - van der Linden.

3          FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal (12.501) (18.324)

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 23.694 155.632
Liquide middelen 543.250 239.954

566.944 395.586

Af: kortlopende schulden 579.445 413.910

Werkkapitaal (12.501) (18.324)

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 2020

2020: een uitzonderlijk jaar

Het jaar 2020 begon veelbelovend: de VriendenLoterij verblijdde ons tijdens een stamtafelontmoeting in
Utrecht met een eenmalige bijdrage van € 200.000,- ter ondersteuning van de groei van de organisatie. Wij
zijn trots op deze mooie waardering van de VriendenLoterij. Het bedrag is voor een periode van 3 jaar
toegekend om de organisatie verder te professionaliseren en uit te breiden. 

En toen kwam er een onbekend virus uit een ver land, dat onze levens op zijn kop zette. Vanaf de eerste
signalen in het vroege voorjaar dat corona ons land binnengedrongen was, was meteen het besef aanwezig
dat dit een groot effect zou hebben op de samenleving. Op mensen die de samenleving draaiende moesten
houden, op de middenstand die voor onbepaalde tijd hun deuren moesten sluiten, op de jeugd die niet meer
naar school kon en op onze doelgroep, namelijk de zelfstandig wonende ouderen met
eenzaamheidsgevoelens. Elkaar ontmoeten, samen aan tafel, een arm om elkaar heen, het was allemaal
niet meer mogelijk. De ziekte sloeg snel en onbarmhartig toe, waardoor helaas een aantal ouderen ons
ontvallen is. In het bijzonder in Noordoost-Brabant.

Tegelijkertijd met de komst van het coronavirus, kwam de intrinsieke motivatie van onze vrijwilligers duidelijk
naar voren. Wij zijn ontzettend trots op onze vrijwilligers, vanwege hun tomeloze inzet, en flexibiliteit die zij
hebben getoond in dit bijzondere jaar. Er werden belteams samengesteld om de ouderen te laten voelen dat
zij er niet alleen voorstaan, hun verhaal te laten doen en om zorgwekkende situaties te signaleren. Er zijn
34.748 hartverwarmende telefoongesprekken gevoerd. Ook werden er 23.518 verrassingen coronaproof aan
de deur gebracht, zoals lunches, zoetigheden, tijdschriften, bloemen etcetera, met daarbij het minstens zo
belangrijke praatje. Dit zijn gemiddeld meer dan 24 contactmomenten per oudere in 2020. Ouderen zijn met
elkaar digitaal samen gaan eten via ons project Aan tafel en op initiatief van ambassadeur Hella van der
Wijst hebben wij vijf Met je hart matinees geproduceerd en uitgezonden op de landelijke televisie. De
kijkdichtheid was per aflevering ruim 300.000, de waardering was enorm. 'Als wij elkaar niet live kunnen
ontmoeten, doen wij dat gewoon via de televisie'. Deze creatieve ideeën hebben voor een lichtpuntje in een
donkere periode gezorgd. 

Dit neemt niet weg dat de stamtafels in de lokale horeca zeer gemist werden. In de zomer zijn er enkele
ontmoetingen geweest, maar ook die hebben wij vanwege de tweede golf eind september weer moeten
staken. Uit de jaarcijfers blijkt daardoor dat wij minder hebben kunnen besteden aan ontmoetingen. 

De eenzaamheid van het ouder worden is door corona schrijnender, maar ook zichtbaarder geworden voor
de samenleving. Hierdoor hebben burgers en het bedrijfsleven zich spontaan gemeld bij de lokale Met je hart
teams en kosteloos hun medewerking en producten aangeboden. Wij vinden dit belangrijk om te vermelden
omdat dit eveneens de lagere besteding aan ontmoetingen verklaart, terwijl er vele hartverwarmende
initiatieven hebben plaatsgevonden. 

Onze belangrijkste fondsenwervende campagne EET met je hart in november/december is door de sluiting
van de horeca in het water gevallen. Het alternatief om flyers met een donatie QR-code toe te voegen aan
horecabestellingen heeft een minimaal effect gehad. Het teleurstellende resultaat komt deels tot uiting in de
jaarcijfers 2020 en deels in de jaarcijfers 2021. Voor de continuïteit is het daarom goed dat er een financiële
buffer opgebouwd is voor de lokale ontmoetingen. 
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Het landelijk bureau is samenwerkingen aangegaan met bedrijven zoals Achmea Zilveren Kruis, SPAR en
Mediq. Deze bedrijven ondersteunen meerjarig de groei van Met je hart zowel financieel als in daadkracht.
Ook ontvangen wij steun vanuit fondsen zoals RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, DELA Fonds, KPN
Mooiste contactfonds en de Riki Stichting. Wij danken al onze landelijke en lokale partners voor hun support
en hun vertrouwen in Met je hart. Dit heeft onder andere geleid tot het starten van 4 nieuwe Met je hart
gemeenten: Zundert, Son en Breugel, Maasdriel en Zaltbommel. Daarmee staat de teller in 2020 op 33 Met
je hart gemeenten. In 2020 zijn er eveneens diverse lijntjes uitgezet naar nieuwe gemeenten die wij in 2021
hopen te mogen verwelkomen binnen onze vrijwilligers netwerkorganisatie.

Wij verwijzen u ook graag naar het Sociaal Jaarverslag 2020. Hierin treft u meer informatie aan over de
structurele impact die stichting Met je hart maakt. Het Sociaal en het Financieel Jaarverslag 2020 zijn
onlosmakelijk verbonden met elkaar en geven een compleet beeld van onze stichting. 

Vol ambitie en gesteund door burgers, bedrijven en organisaties zien wij met vertrouwen de kwantitatieve en
kwalitatieve groei van stichting Met je hart tegemoet. 

Boxtel, juni 2021
Sander Graft, voorzitter
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1) 23.694 155.632
Liquide middelen  (2) 543.250 239.954

 566.944 395.586

 566.944 395.586

PASSIVA

Stichtingsvermogen  (3) (12.501) (18.324)

Kortlopende schulden  (4) 579.445 413.910

 566.944 395.586
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€

Baten

Opbrengsten  (5) 183.864 243.214
Baten van particulieren  (6) 58.468 30.992
Bijdragen en donaties  (7) 214.612 258.610
Baten van loterijorganisaties  (8) 66.667 0
Subsidiebaten  (9) 10.745 20.244

534.356 553.060

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (10) 424.413 510.056

Wervingskosten  (11) 47.736 32.891

Personeelslasten  (12) 38.038 27.796
Overige bedrijfslasten  (13) 18.346 22.755

56.384 50.551

Saldo 5.823 (40.438)

Resultaatbestemming

Algemene reserve 5.823 (40.438)
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Met je hart is feitelijk en statutair gevestigd op Clarissenstraat 16  te Boxtel en is ingeschreven bij
het handelsregister onder nummer 56278128.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

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.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering. 

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.

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.
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Personeelsbeloningen

Pensioenen

Stichting Met je hart heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over
het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

1. Vorderingen

Te ontvangen bijdragen 15.000 149.702
Overlopende activa 8.694 5.930

23.694 155.632

Overlopende activa

Tussenrekening donaties 8.694 4.880
Waarborgsommen 0 1.050

8.694 5.930

2. Liquide middelen

Rabobank 313.559 229.758
ING Bank N.V. 229.691 10.196

543.250 239.954

PASSIVA

3. Stichtingsvermogen

Algemene reserve (12.501) (18.324)

(12.501) (18.324)

2020

€

2019

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari (18.324) 22.114
Resultaatbestemming 5.823 (40.438)

Stand per 31 december (12.501) (18.324)
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

4. Kortlopende schulden

Loonheffing 3.280 2.794
Pensioenen 30.085 28.000
Overlopende passiva 546.080 383.116

579.445 413.910

Pensioenpremies

Pensioenen 30.085 28.000

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. Per
balansdatum is de afrekening met het pensioenfonds over deze periode nog niet afgewikkeld.

Overlopende passiva

Vakantiegeld 0 2.815
Nog te besteden kosten lokale teams 412.747 380.301
Vooruitontvangen subsidies en bijdragen 133.333 0

546.080 383.116

Nog te besteden kosten lokale teams bestaat uit de opgehaalde gelden uit restaurant acties, de spin off's
hiervan alsmede de direct toegewezen bijdragen en donaties, minus de reeds besteedde gelden aan de
lokale projecten voor ouderen.

Vooruitontvangen subsidies en bijdragen bestaat uit een vooruitontvangen bijdrage van de Vriendenloterij ad
€ 133.333. 
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€

5. Opbrengsten

Opbrengst restaurantacties 87.610 156.676
Opbrengst spin-off activiteiten 96.254 86.538

183.864 243.214

6. Baten van particulieren

Donaties en giften 58.468 30.992

7. Bijdragen en donaties

Bijdragen en donaties van bedrijven 172.607 92.487
Bijdragen van fondsen 42.005 166.123

214.612 258.610

8. Baten van loterijorganisaties

Vriendenloterij 66.667 0

9. Subsidiebaten

Subsidies van lokale overheden 10.745 20.244

10. Besteed aan de doelstellingen

Kosten activiteiten 257.367 257.937
Personeelslasten 72.734 55.312
Kosten website en CRM systeem 14.645 12.060
Kosten materialen en hulpmiddelen 9.686 12.436
Kosten impactmeting 2.481 6.236
Project coördinator 17.450 14.506
Overige kosten 17.607 21.326

391.970 379.813

Nog te besteden kosten ouderenprojecten 32.443 130.243

 

11. Wervingskosten

Lasten fondsverwerving

Directe kosten fondsenwerving 6.023 1.203
Personeelslasten 36.367 27.656
Kosten website en CRM systeem 3.057 968
Kosten materialen en hulpmiddelen 339 454
Overige kosten 1.950 2.610

47.736 32.891
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Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€

12. Personeelslasten

Lonen en salarissen 111.547 69.662
Sociale lasten 23.649 12.963
Pensioenlasten 10.272 28.000
Overige personeelslasten (107.430) (82.829)

38.038 27.796

Overige personeelslasten

Overige personeelslasten 1.671 139
Toewijzing naar doelstelling en werving (109.101) (82.968)

(107.430) (82.829)

Personeelsleden

Bij de Stichting waren in 2020 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2019: 1).

13. Overige bedrijfslasten

Kosten website en CRM systeem 5.170 2.400
Kosten inhuur derden 4.362 3.626
Overige kosten 8.814 16.729

18.346 22.755

Kosten website en CRM systeem

Kosten website en CRM systeem 22.872 15.428
Toewijzing naar doelstelling en werving (17.702) (13.028)

5.170 2.400

Materialen en hulpmiddelen

Materialen en huplmiddelen 10.025 12.890
Toewijzing naar doelstelling en werving (10.025) (12.890)

0 0

Kosten inhuur derden

Project coördinator 21.812 18.132
Toewijzing naar doelstelling en werving (17.450) (14.506)

4.362 3.626
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Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€

Overige kosten

Reiskosten 4.749 4.963
Huur 1.088 4.313
Accountantskosten 2.500 2.500
Verzekering 395 395
Kantoorkosten 1.205 3.641
Vrijwilligersbijeenkomsten / ondersteuning 7.448 16.131
Administratiekosten 5.527 7.996
Bankkosten 5.487 815
Diverse (28) (89)

28.371 40.665
Toewijzing naar doelstelling en werving (19.557) (23.936)

8.814 16.729

Ondertekening bestuur voor akkoord

Boxtel, 24 juni 2021

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

N.E. Scherer - Vermeulen A.W.J.M. Graft 

S.M. Eising - van der Linden
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