Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Met je hart
5 6 2 7 8 1 2 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Clarissenstraat 16, 5281 AZ Boxtel

Telefoonnummer
E-mailadres

info@metjehart.nl

Website (*)

www.metjehart.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 2 0 5 3 9 3 9

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Nederland
2 , 8
1 0 3 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.W.J.M. Graft

Secretaris

P.H.J.M. van Alphen

Penningmeester

N.E. Scherer-Vermeulen

Algemeen bestuurslid

B.A.G. van Geel

Algemeen bestuurslid

M. Eising-van der Linden

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel:
Het mogelijk maken van maatschappelijke projecten ter verbetering van de situatie en
de positie van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving
Het behartigen van de materiële en immateriële belangen van instellingen met
maatschappelijke projecten als doelstelling
Het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de zorg voor de meest
kwetsbare groepen in onze samenleving
En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Met je hart vraagt, in samenwerking met restaurants, aandacht en creëert
bewustwording bij de maatschappij voor het steeds groter wordende probleem van
eenzaamheid onder zelfstandig wonende ouderen.
Met je hart maakt voor hen structurele sociale ontmoetingen op buurtniveau mogelijk.
Ontmoetingen waar nieuwe contacten en vriendschappen opgedaan kunnen worden,
ouderen zich een onderdeel van een groep voelen. gehoord worden en aandacht
krijgen.
Met je hart werft hiertoe jaarlijks fondsen door een vrijwillige bijdrage op de
tafelrekening van gasten in deelnemende restaurants (EET met je hart).
Donaties aan de lokale EET met je hart campagne, worden lokaal besteed.
De sociale projecten worden uitgevoerd met andere lokale instanties, zoals horeca,
serviceclubs en scholen en op doorverwijzing van zorg- en welzijnspartners: verbinding
op buurtniveau.
Met je hart wordt de komende jaren verder landelijk uitgerold.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten worden ontvangen uit verschillende bronnen: een groot deel van de
inkomsten van de lokale teams worden ontvangen uit de jaarlijkse EET met je hart
campagne, waarbij gasten van restaurants worden gevraagd om een vrijwillige
bijdrage. Daarnaast ontvangen de lokale teams geld uit donaties van particulieren,
bedrijven en ouderen.
Op landelijk niveau wordt Met je hart financieel ondersteund door een aantal fondsen
en bedrijven, zoals het Oranje Fonds, De VriendenLoterij, Achmea Zilveren Kruis en
Mediq.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De gelden die lokaal worden ingezameld (dus in de gemeenten) worden daar besteed
aan structurele ontmoetingen voor ouderen met eenzaameidsgevoelens.
De gelden die centraal, landelijk worden ingezameld, worden besteed aan het
ondersteunen en faciliteren van de teams en aan de groei van Met je hart. In meer
gemeenten voor meer ouderen het verschil maken tussen vergeten worden en
aandacht krijgen. dDe reserves die worden aangehouden staan gereserveerd op een
spaarrekening en op twee bankrekeningen.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.metjehart.nl/over-ons/verantwoording/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De 3 medewerkers in loondienst ontvangen een maandelijks salaris, gebaseerd op de
CAO Welzijnswerk. Leden van het bestuur doen hun werkzaamheden onbezoldigd.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In ons sociaal jaarverslag kun je alles lezen over de inspanningen die we in 2020
hebben geleverd om de eenzaamheid van onze ouderen te verzachten in een zwaar
coronajaar. Ook op onze website en op social media laten wij dit zien.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Link naar sociaal jaarverslag volgt

Open

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

€

€

0

€

0

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

23.694

€

+

239.954

+
€

566.944

€

566.944

-18.324

+
€

-12.501

-18.324

155.632

€
543.250

€

+
€

395.586

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

-12.501

€

€

Totaal

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

579.445

Totaal

€

566.944

+
€

395.586

€

413.910

€

395.586

+

Voor een toelichting op onze cijfers verwijzen we u graag naar onze jaarrekening
https://www.metjehart.nl/wp-content/uploads/2021/07/Stichting-Met-je-Hart-jaarrekening-2020.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

58.468

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

30.992

58.468

€

30.992

€

172.607

€

92.487

Baten van loterijinstellingen

€

66.667

€

0

Baten van subsidie van overheden

€

10.745

€

20.244

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

42.005

Som van de geworven baten

€

350.492

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

183.864

Som van de baten

€

534.356

+

+

€

+

€

166.123

€

309.846

+

€

+

€

243.214

€

553.060

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

424.413

510.056

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

424.413

€

510.056

Wervingskosten

€

47.736

€

32.891

Kosten beheer en administratie

€

56.384

€

50.551

Som van de lasten

€

528.533

€

593.498

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

145.468

€

110.625

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

+

€
5.823

€

-40.438

Voor een toelichting op onze cijfers verwijzen we u graag naar onze jaarrekening
https://www.metjehart.nl/wp-content/uploads/2021/07/Stichting-Met-je-Hart-jaarrekening
-2020.pdf

https://www.metjehart.nl/wp-content/uploads/2021/07/Stichting
-Met-je-Hart-jaarrekening-2020.pdf

Open

