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1. JAARVERSLAG

Stichting MEE Amstel en Zaan

1.1. Voorwoord
Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht geworden. Hierin is bepaald, dat
Nederlanders met een beperking ondersteuning kunnen krijgen: het domein waarin MEE Amstel en Zaan actief is. Dit
zorgveld is nog steeds in beweging. Dat is begrijpelijk omdat het eigenlijk nog maar een relatief korte periode betreft en
gemeenten nog volop aan het zoeken zijn naar hoe zij het samen beter kunnen doen. Dit vraagt wel veel van organisaties
om daarin mee te blijven gaan. Daarnaast is er ook een verzakelijking gaande. Er komen meer aanbestedingen, gemeenten
sturen scherper op de kosten en houden vaak al rekening met toekomstige tekorten. Dit zorgt voor druk op de prijs voor de
dienstverlening en de productierisico’s komen meer en meer bij de organisaties in het werkveld te liggen.
Voor MEE Amstel en Zaan was het in 2017 wederom hard werken om zich aan te passen aan al die veranderingen. Er komt
meer werk voor de managers inzake accountmanagement maar zeker ook voor de financiële afdeling.
In 2017 is er eveneens gekeken of MEE Amstel en Zaan op het gebied van arbeidsparticipatie meer kan gaan betekenen
voor burgers met een arbeidsbeperking. Daarin is veel tijd en energie gestoken. Dit heeft veel inzicht en kennis opgeleverd,
waardoor we in 2018 diverse activiteiten kunnen opstarten.
Een belangrijke stap richting toekomst was de voorbereiding voor de aansluiting bij de MEEr-groep per 1 januari 2018 feitelijk een samengaan met MEE Utrecht, Gooi & Vecht - waarmee beoogd wordt dat de kwaliteit, continuïteit en
vernieuwing van de dienstverlening verhoogd kunnen worden. Hierdoor kunnen burgers met een beperking blijven rekenen
op de dienstverlening die ze van MEE gewend zijn.
Terugkijkend op de meer inhoudelijke ontwikkelingen kan ik heel tevreden zijn. Wij hebben weer veel burgers ondersteund,
veel geleerd en gerealiseerd. Ook opdrachtgevers waren heel tevreden.
Helaas is er geen goed financieel resultaat behaald. De investeringen hebben in geld uitgedrukt te weinig opgeleverd, de
kosten waren door diverse tegenvallers te hoog en de afgesproken productie kon door krapte op de arbeidsmarkt niet
worden gerealiseerd. Voor het terugdringen van de incidentele kosten zijn strikte maatregelen genomen en voor de sturing
op de productie is een aantal werkprocessen aangepast. Daardoor kon er voor 2018 een nul-begroting worden opgesteld en
zijn de vooruitzichten voor 2018 goed.
1.2. MEE Amstel en Zaan in 2017
Met alle gemeenten in ons oorspronkelijke werkgebied hadden wij ook in 2017 een contract of subsidierelatie. Gemeenten
waren zeer tevreden over onze dienstverlening. Ondanks het negatieve resultaat was de omzet in 2017iets hoger dan het
jaar ervoor, wat betekent dat er weer meer mensen door MEE zijn geholpen. Hoeveel dat er zijn is niet precies te bepalen,
maar het zijn er meer dan de inschatting over 2016: circa 7.000. Cliënten die mee hebben gedaan aan een
tevredenheidonderzoek gaven aan heel tevreden over onze dienstverlening te zijn.
Onze medewerkers werken hard om burgers goed te kunnen ondersteunen. De organisatie ondersteunt hen daarbij door een
intensief scholingsprogramma en een traject voor competentieontwikkeling te bieden. Deze ondersteuning wordt door
medewerkers met een hoog medewerkerstevredenheidscijfer gewaardeerd. Hoger dan gemiddeld in de branche en daar zijn
wij blij mee. Ook omdat het vanwege macro-economische redenen moeilijker wordt vacatures in te vullen.
Alles wat wij doen en de manier waarop wij dat doen met de support van iedereen binnen de organisatie, heeft geresulteerd
in nieuwe afspraken met alle gemeenten voor 2018 met zelfs een lichte stijging van de omzet. De gemeenten geven door
ons te contracteren aan, vertrouwen te hebben in onze ondersteuning van mensen met een beperking.
1.3. Financiën
Het genormaliseerde resultaat 2017 bedraagt € 842.000 negatief. Hoewel de opbrengsten € 332.490 hoger zijn dan
verwacht, is er toch dit negatieve resultaat. Deels is dit het gevolg van kosten die niet begroot waren en zich al snel
aandienden in 2017: investering voor arbeidsparticipatie; kosten samengaan met MEE Utrecht, Gooi & Vecht, vervanging
door inzet van Personeel niet in Loondienst en een traject voor leiderschaps- en organisatieontwikkeling. Daar bovenop
kwam nog een forse onderproductie op een aantal gemeentelijke contracten of subsidies. De oorzaak daarvan lag in mindere
instroom van cliënten, relatief hoog ziekteverzuim (met name in gemeenten waar snel vervangen moet worden) en een
aantal moeilijk in te vullen vacatures. Tegelijkertijd liepen alle personele kosten door en waren zelfs hoger dan begroot.
Eind 2017 was al inzichtelijk dat er een negatief resultaat zou komen. Op basis daarvan zijn in de begroting 2018 en in de
bedrijfsvoering al diverse maatregelen genomen om in 2018 op een budgettair neutraal resultaat uit te komen.
Het samengaan met de MEEr-groep maakt het mogelijk dat in 2018 de ondersteunende diensten efficiënter kunnen worden
ingericht en er structureel kosten bespaard kunnen worden. Hierdoor is er alle vertrouwen in de resultaatontwikkeling in de
toekomst.
MEE Amstel en Zaan heeft een voldoende liquiditeit ondanks het negatieve resultaat. De quickratio ligt boven de 1. De
liquiditeit wordt structureel vanuit de organisatie bewaakt.
Het eigen vermogen eind 2017 is afgenomen met € 1.040.000. Dit zorgt ervoor dat hiervoor snel aanvulling dient te komen.
Daarvoor worden aanvullende maatregelen genomen om dit in de periode van 2018 tot en met 2020 te realiseren.
Het forse negatieve resultaat laat zien dat MEE Amstel en Zaan ook gevoelig is voor de veranderende omgeving:
opdrachtgevers, regels, verantwoordingen, opdrachten. Na jaren van positieve resultaten weten we dat we de organisatie
financieel en organisatorisch dienen te versterken. Dit proces is al ingezet in 2017 en krijgt zijn vervolg in 2018.
MEE Amstel en Zaan is een organisatie zonder winstoogmerk. Dat betekent dat onze middelen dienen te worden ingezet
voor het effectief ondersteunen van onze cliënten. Door dit op een efficiënte manier te doen, kunnen zoveel mogelijk cliënten
worden bereikt. Voor het bewaken van de efficiency wordt gebruik gemaakt van parameters als productiviteit, gemiddeld
bestede uren per dienst en percentage overhead.
MEE Amstel en Zaan streeft dus naar een optimale besteding van middelen met een gezonde financiële basis als
randvoorwaarde. Aan deze randvoorwaarde dient te worden voldaan om de continuïteit van de organisatie te kunnen
waarborgen. Daarom is het belangrijk dat er maatregelen zijn getroffen om een herhaling van het negatieve resultaat zoals
dat in 2017 is geweest, te voorkomen. De financiële basis kan worden afgelezen uit parameters als de verhouding tussen
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1.4. Vooruitblik 2018
Wij hebben - ondanks het negatieve resultaat - door de getoonde tevredenheid van cliënten en opdrachtgevers veel
vertrouwen in de toekomst. Dat is een stimulans om in 2018 verder te gaan met onze inhoudelijk beleid: investeren in
deskundigheid en het laten zien van onze meerwaarde. Ook gaan wij door met het verder doorontwikkelen van
maatschappelijke bewustwording dat burgers met een beperking mogelijkheden hebben op het gebied van arbeid. Gesteund
door de Participatiewet en de groeiende economie denken wij veel cliënten op het gebied van arbeid te kunnen
ondersteunen. Anders dan in 2017 verwachten wij hiervoor ook omzetgroei. Wij staan wederom voor een belangrijk jaar
omdat gemeenten na de verkiezingen mogelijk andere keuzes gaan maken. Het is spannend of zij het huidige beleid
voortzetten of stevig gaan bijsturen. Daarom moeten wij continu laten zien wat onze toegevoegde waarde is. Omdat de
medewerkers van MEE Amstel en Zaan de beste zijn in cliëntondersteuning voor mensen met een beperking, wij blijven
investeren in onze medewerkers en nieuwe vormen van dienstverlening, zie ik 2018 met veel vertrouwen tegemoet.
1.5. Risicomanagement
Strategisch risico
MEE Amstel en Zaan is met ingang van 1 januari 2015 afhankelijk van 15 gemeenten, waarbij Amsterdam goed is voor 64%
van de huidige omzet. Met alle gemeenten is er periodiek overleg over de voortgang waardoor eventuele problemen snel
besproken en opgelost kunnen worden. Er is veel vertrouwen in MEE Amstel en Zaan, maar oplettendheid en flexibiliteit is
noodzakelijk.
Financiële risico’s
Met behulp van het registratiesysteem en ervaringen in 2017 zijn wij in staat ons goed te verantwoorden in financiële zin. Er
is altijd een actueel beeld van de productie in relatie tot de afspraken. We dienen ons wel meer te richten op een hogere
productiviteit en betere beheersing van de kosten.
Imagorisico
De dienstverlening van MEE Amstel en Zaan kent een beperkt imagorisico. Er wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling
van medewerkers, waardoor er voldoende vertrouwen is in de dienstverlening van MEE. De regiomanagers en de bestuurder
hebben korte lijnen met de gemeenten, waardoor eventuele problemen klein gehouden worden.
Privacy en Datalekken
Beide aspecten hebben de volle aandacht binnen de organisatie. Het privacy thema blijven we onder de aandacht van
medewerkers brengen en er is een systeem voor het melden, analyseren en doorzetten van vermoedens van datalekken
geïmplementeerd.
Agressierisico’s
Veiligheid in de relatie tussen medewerker en cliënt is een vanzelfsprekendheid. Ook in 2017 blijft het vergroten van het
veiligheidsbewustzijn van medewerkers een speerpunt.
20 maart 2017
Cees van der Wal
bestuurder
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2. JAARREKENING
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2. JAARREKENING
2.1 Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-17
€

31-dec-16
€

1
2

346.485
0
346.485

456.624
0
456.624

3
4

1.578.508
2.014.058
3.592.566

945.733
3.315.494
4.261.227

3.939.051

4.717.851

Ref.

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Eigen vermogen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

5

701.138
701.138

1.783.692
1.783.692

Voorzieningen

6

297.618

237.751

Kortlopende schulden

7

2.940.295

2.696.408

3.939.051

4.717.851

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

PASSIVA

Totaal passiva
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2.2 Resultatenrekening over 2017
Ref.

Begroot 2017

2017
€

2016
€

7.877.100
4.702.300

8.017.924
4.842.291

8.665.598
4.765.038

12.579.400

12.860.215

13.430.636

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

11
12

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

13

10.731.900

11.993.190

11.331.690

Afschrijvingen op materiële vaste activa

14

167.100

190.792

156.023

Overige bedrijfskosten

15

1.574.200

1.760.249

1.610.956

Som der bedrijfslasten

12.473.200

13.944.231

13.098.669

BEDRIJFSRESULTAAT

106.200

-1.084.016

331.967

5.000

1.462

4.819

111.200

-1.082.554

336.786

2017
€

2016
€

-1.082.554

336.786

-1.082.554

336.786

Financiële baten en lasten

16

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Algemene reserve
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2.3 Kasstroomoverzicht
Ref.
€

2017
€

€

2016
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

-1.084.016

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en bijzondere waarderverminderingen
- boekwinst verkoop pand
- mutaties voorzieningen

200.792
0
59.867

331.967

242.465
-76.442
-103.445
260.659

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen
- kortlopende schulden

-630.347
243.887

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

87.455
-605.216
-386.460

-517.761

-1.209.817

-123.216

-966
0

Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

62.578

2.391
0
-966

2.391

-1.210.783

-120.825

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-90.653
0

Investeringen materiële vaste activa
Desinvestering materiële vaste activa waarde pand

-95.775
166.844
-90.653

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

71.069

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
0
0

Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
0
0

0

Mutatie geldmiddelen

-1.301.436

-49.756

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

3.315.494
2.014.058
-1.301.436

3.365.250
3.315.494
-49.756

Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
2.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting MEE Amstel en Zaan is statutair gevestigd te Amsterdam en geregistreerd onder
KvK-nummer 41216711. De hoofdvestiging is gelegen aan de Derkinderenstraat 10-18 te Amsterdam.
Stichting MEE Amstel en Zaan heeft geen groepsverhoudingen. Stichting MEE Amstel en Zaan stelt zich ten
doel laagdrempelige, onafhankelijke en betrouwbare cliëntondersteuning te leveren ten behoeve van mensen
met een beperking of chronische ziekte in de regio's Zaanstreek, Amstelland en de Meerlanden en de stad
Amsterdam.
Op stichting MEE Amstel en Zaan is de CAO Gehandicaptenzorg van toepassing, met alle bijbehorende
regelingen.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum
31 december 2017.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor
organisaties zonder winststreven (RJ 640) en titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waarderling en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig geherrubriceerd om vergelijking met 2017 mogelijk te maken. Deze
herrubricering betreft een verdere opsplitsing van de overige opbrengsten ten opzichte van de
jaarrekening 2017 en het separaat opnemen van dotaties aan de voorzieningen in de resultatenrekening.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt, schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De gemeentelijke subsidies worden aan de hand van deze jaarrekening vastgesteld, dus de hier opgenomen
opbrengsten bevatten een mate van schattingen en veronderstellingen. Aangezien voldaan is aan de
subsidievereisten van de betreffende gemeenten, zijn de risico's op dit gebied, naar oordeel van het
management, beperkt.
Verbonden rechtspersonen
Stichting MEE Amstel en Zaan heeft geen verbonden partijen die voor consolidatie in aanmerking komen.
Stichting MEE Amstel en Zaan is lid van de Coöperatieve vereniging MEE NL U.A. en van de Sociale Kaart
Nederland Coöperatief U.A.
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
2.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere
grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar stichting MEE Amstel en Zaan zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich
bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot
het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met
betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een
verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid
van de bepaling van de waarden.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionale valuta is van stichting MEE Amstel
en Zaan.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur
van het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens
de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming. Op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd :
• Gebouwen en terreinen : 2,50 %.
• Verbouwingen : 10,00 %.
• ICT : 33,33 %.
• Inventaris : 20,00 %.
Van bovenstaande afschrijvingspercentages kan afgeweken worden indien de economische levensduur van
een actief korter is dan gemiddeld.
De afschrijvingstermijn op de verbouwingen is langer dan de termijn van het huidige huurcontract, aangezien
er op dit moment geen intenties zijn om het huurcontract niet te verlengen.
Stichting MEE Amstel en Zaan heeft geen rente geactiveerd.
Stichting MEE Amstel en Zaan heeft een vergoeding ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten. Deze vergoeding is als vooruitvangen bedrag onder de overlopende passiva
opgenomen. Bij de jaarlijkse vrijval van deze vergoeding wordt dezelfde termijn gehanteerd als voor
de afschrijvingskosten op verbouwingen, dus 10 % per jaar.
Stichting MEE Amstel en Zaan heeft geen panden in eigendom en dus ook een kosten voor groot onderhoud.
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde
kostprijs.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in
ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen
waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien
sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de
boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige
nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige
kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en
de realiseerbare waarde.
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten die nodig zijn om de
verkoop te realiseren.
Na de verkoop van locatie Zaandam in boekjaar 2016 heeft stichting MEE Amstel en Zaan geen vaste
activa met een lange levensduur meer.
Voorraden
Stichting MEE Amstel en Zaan heeft geen materiële voorraden. Deze zijn derhalve op nihil gewaardeerd.
Financiële instrumenten
Stichting MEE Amstel en Zaan maakt geen gebruik van (afgeleide) financiële instrumenten.
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering
van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op grond van de verwachte
oninbaarheid. Deze voorziening is berekend op basis van een risico inschatting, uitgaande van alle bekende
informatie.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, die het gevolg zijn van een
gebeurtenis uit het verleden en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen.
Voorziening uitgestelde beloningen
De voorziening uitgestelde beloningen betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De
voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3 %.
Voorziening langdurig verzuim
Stichting MEE Amstel en Zaan draagt het risico van arbeidsongeschiktheid door ziekte voor de eerste twee jaar
overeenkomstige de CAO, waar stichting MEE Amstel en Zaan niet voor verzekerd is. De voorziening langdurig
verzuim is bepaald op basis van de inschatting welke medewerkers, die op 31-12-2017 ziek waren, niet meer
terug zullen keren in het arbeidsproces. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0 %, aangezien de looptijd
van deze voorziening maximaal 2 jaar betreft.
Voorziening verlieslatend contract
Stichting MEE Amstel en Zaan heeft een meerjarig huurcontract afgesloten waarbij een negatief verschil
tussen de door de stichting MEE Amstel en Zaan na belansdatum te ontvangen prestatie en de door hem na
balansdatum te verrichten contraprestatie. Voor dit negatieve verschil is een voorziening opgenomen. Bij de
berekening van de voorziening is rekening gehouden met de onvermijdbare kosten. De gehanteerde
disconteringsvoet bedraagt 0 %, aangezien de looptijd van deze voorziening per balansdatum 1/2 jaar
betreft.
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één
jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
2.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt
wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan
de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar
toegerekend.
Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer het
bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen
vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar
kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten de (mogelijk) nog moeten worden gemaakt
om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waain de baten zijn
verantwoord.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de stichting gemaakte kosten worden systematisch als
opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden
gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de
winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.
In 2017 zijn zowel subsidieafspraken gemaakt als dienstverleningsovereenkomsten gesloten met gemeenten
uitvoering van de onafhankelijke cliëntondersteuning in het kader van de WMO. De voorwaarden die zijn
verbonden aan deze subsidies en dienstverleningsovereenkomsten zijn niet altijd geheel transparant. Dit kan
betekenen dat gemeenten alsnog andere verwachtingen hebben dan waar nu door stichting MEE Amstel en
in haar jaarrekening van uit is gegaan. Hierdoor is er onzekerheid over de vaststelling van gemeentelijke
opbrengsten, welke materieel zou kunnen zijn voor de jaarrekening. Voor deze onzekerheid is geen
voorziening in de jaarrekening 2017 verantwoord, aangezien stichting MEE Amstel en Zaan van mening is
aan de relevante vereisten te hebben voldaan.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pagina 13

Stichting MEE Amstel en Zaan

2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Pensioenen
Stichting MEE Amstel en Zaan heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft
opgebouwd bij Stichting MEE Amstel en Zaan. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar
personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting MEE Amstel en Zaan
betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De
pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds
(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015
gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad.
De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te
gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In juni 2016 bedroeg de dekkingsgraad 98,20 %.
Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 128%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen
12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra
stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting MEE Amstel en Zaan
heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds,
anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting MEE Amstel en Zaan heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te
betalen) interest.
2.4.4 Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
2.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers
van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

2.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Verbouwingen en installaties
Inventaris
ICT

217.034
20.455
108.996

249.834
32.114
174.676

Totaal materiële vaste activa

346.485

456.624

2017
€

2016
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: desinvesteringen

456.624
90.653
200.792
0
0

693.716
95.775
242.465
0
90.402

Boekwaarde per 31 december

346.485

456.624

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 2.6.

2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Deelneming Sociale Kaart Nederland Coöperatief U.A.

0

0

Totaal financiële vaste activa

0

0

2017
€

2016
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: bijzondere waardeverminderingen

0
0
0

0
0
0

Boekwaarde per 31 december

0

0

Het verloop van de financiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Geen bijzonderheden.
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2.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
3. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Vorderingen inzake pensioenen
Vooruitbetaalde bedragen
Vorderingen op gemeenten
Nog te ontvangen bedragen
Totaal overige vorderingen

31-dec-17
€

31-dec-16
€

239.651
7.422
291.319
950.985
89.131

183.224
0
206.990
549.687
5.832

1.578.508

945.733

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 0 (2016 : € 0).
Alle overige vorderingen kennen een verwachte resterende looptijd van minder dan 1 jaar.
De vorderingen op de gemeenten betreft het verschil tussen de in 2017 ontvangen voorschotten inzake de subsidie- of
dienstverleningsovereenkomsten en de gerealiseerde opbrengsten. De vorderingen op de gemeenten zijn gemaximeerd aan
de afgesproken maximale subsidiebedragen.

4. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Bankrekeningen
Kassen

2.012.725
1.333

3.313.919
1.575

Totaal liquide middelen

2.014.058

3.315.494

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Algemene en overige reserves

701.138

1.783.692

Totaal eigen vermogen

701.138

1.783.692

Toelichting:
Alle liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

5. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
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PASSIVA
5. Eigen vermogen (vervolg)
Algemene reserves
Saldo per
1-jan-2017
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Algemene en overige reserves

1.783.692

-1.082.554

0

701.138

Totaal algemene en overige reserves

1.783.692

-1.082.554

0

701.138

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Voor de opbouw van het eigen vermogen in relatie tot de gemeentelijke subsidiebeschikkingen wordt verwezen naar 2.4.2.

6. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2017
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2017
€

Voorziening uitgestelde beloningen
Voorziening langdurig zieken
Voorziening verlieslatende contracten

114.310
8.899
114.542

11.937
138.964
0

5.344
8.899
76.791

0
0
0

120.903
138.964
37.751

Totaal voorzieningen

237.751

150.901

91.034

0

297.618

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2017
Kortlopend deel van de voorzieningen (korter dan 1 jaar)
Langlopend deel van de voorzieningen (tussen 1 jaar en 5 jaar)
Lange termijn deel van de voorzieningen (langer dan 5 jaar)

162.730
13.985
120.903

Toelichting per categorie voorziening:
Uitgestelde beloningen :
De voorziening uitgestelde beloningen betreft de toekomstige jubilea uitkeringen.
Langdurig zieken :
De voorziening langdurig zieken betreft de verwachte toekomstige loonkosten gedurende de ziekteperiode van de medewerkers
die op 31-12-2017 langdurig ziek zijn en waarvan de verwachting is dat deze niet zullen terugkeren in het arbeidsproces.
Verlieslatende contracten :
De voorziening verlieslatende contracten betreft de onvermijdelijke kosten van het nakomen van verplichtingen waarvan de
kosten hoger zijn dan de economische voordelen van die contracten.
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PASSIVA
8. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

188.570
563.959
0
22.232
378.002
801.510
205.786
384.880
395.356

170.564
551.965
9.958
72.186
371.601
736.888
87.886
229.738
465.622

2.940.295

2.696.408

Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen en PBL
Te betalen bedragen
Schulden aan gemeenten
Vooruit ontvangen opbrengsten
Totaal overige kortlopende schulden
Toelichting:

De organisatie beschikt over een kredietfaciliteit van € 500.000. Op 31-12-2017 wordt er geen gebruik gemaakt van deze kredietfaciliteit.

9. Financiële instrumenten
Algemeen
Stichting MEE Amstel en Zaan maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten
die de stichting blootstellen aan kredietrisico, renterisico, kasstroomrisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico's te beheersen
heeft de stichting een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico's van onvoorspelbare en
ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarme de financiële prestaties van de stichting te beperken.
Kredietrisico
De stichting loopt kredietrisico op haar debiteuren en overige vorderingen. Deze vorderingen zijn van dusdanig geringe omvang,
dat de stichting hierover geen risico loopt.
Rentekasstroomrisico
Het beleid van de stichting is om haar vaste activa volledig te financieren met eigen vermogen, derhalve loopt de stichting geen
renterisico over de werkkapitaalfinanciering.
Liquiditeitsrisico
De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet er op toe dat steeds
voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen van de stichting te kunnen voldoen.
10. Niet in de balans opgenomen regelingen
Overzicht huur- en leaseverplichtingen naar periode
Periode

tot 1 jaar

1 - 5 jaar

langer 5 jaar

Totaal

Huur locatie Trivium
Huur locatie Hoofddorp
Huur flexlocaties
Lease printers
Licentiekosten

€ 430.806
€ 13.519
€ 13.097
€ 8.056
€ 101.316

€ 1.112.916
€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0
€0

€ 1.543.722
€ 13.519
€ 13.097
€ 8.056
€ 101.316

Totaal

€ 566.794

€ 1.112.916

€0

€ 1.679.710

Afgegeven garanties
Stichting MEE Amstel en Zaan heeft bankgaranties afgegeven ten bedrage van € 155.940 per 31-12-2017.
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10. Niet in de balans opgenomen regelingen (vervolg)
Vennootschapsbelasting
De financiering van de activiteiten van MEE-organisaties is gewijzigd met ingang van 1 januari 2015. Vanaf deze datum vindt
financiering plaats via gemeenten. Deze financiering betreft deels subsidiebeschikkingen en deels dienstverleningsovereenkomsten (prestatiecontracten).
Voor de MEE-organisaties kan de wijziging van de subsidiebekostiging (tot 2015) naar (gedeeltelijke) bekostiging op contractbasis (vanaf 2015) tot het risico van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden. Oorzaak van deze eventuele
vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat MEE-organisaties veelal geen beroep kunnen doen op de zogenaamde
subsidievrijstelling in de vennootschapsbelasting, omdat niet wordt voldaan aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor
wordt aangenomen dat de MEE-organisaties (meestentijds stichtingen) in beginsel in fiscale zin drijven met vennootschapsbelastingplicht (al dan niet partieel) tot gevolg. Eenmaal vennootschapsbelastingplichting is voor deze instellingen vervolgens
van belang of er nog andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om (gedeeltelijk) vennootschapsbelastingplicht te
voorkomen. Hierbij valt te denken aan de zogenoemde "zorgvrijstelling" in de vennootschapsbelasting. MEE Amstel en Zaan
heeft een analyse gemaakt van de eventuele vennootschapsbelastingplicht en is van mening dat geen sprake is van een
belastingplicht.
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2.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa

Verbouwingen
€

Inventaris
€

ICT
€

TOTAAL
€

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

328.005
0
78.171

72.086
0
39.972

465.651
0
290.975

865.742
0
409.118

Boekwaarde per 1 januari 2017

249.834

32.114

174.676

456.624

0
32.800
0

1.966
13.625
0

88.687
154.367
0

90.653
200.792
0

0
0
0

10.634
0
10.634

339.177
0
339.177

349.811
0
349.811

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-32.800

-11.659

-65.680

-110.139

Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

328.005
0
110.971

63.418
0
42.963

215.161
0
106.165

606.584
0
260.099

Boekwaarde per 31 december 2017

217.034

20.455

108.996

346.485

10,0%

20,0%

33,3%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

Afschrijvingspercentage
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BATEN
11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

Begroot 2017

2017
€

2016
€

Subsidies gemeenten inz. het sociaal domein
Subsidies gemeenten inz. het sociaal domein, correcties voorg. boekjaren

7.877.100
0

8.035.889
-17.965

8.670.684
-5.086

Totaal

7.877.100

8.017.924

8.665.598

Begroot 2017

2017
€

2016
€

Dienstverlening gemeenten inzake het sociaal domein
Overige dienstverlening :
- Opbrengst onafhankelijke cliëntondersteuning WLZ
- Opbrengst dienstverlening binnen het sociaal domein (niet gemeenten)
- Opbrengst autismenetwerk
Overige opbrengsten :
- Huuropbrengsten
- Opbrengsten detachering
- Vergoeding Stagefonds
- Overige opbrengsten

3.311.900

3.380.421

3.495.339

513.100
600.000
0

643.050
460.484
16.956

554.229
359.066
5.000

112.300
100.000
0
65.000

166.477
98.414
8.291
68.198

156.509
112.832
0
82.063

Totaal

4.702.300

4.842.291

4.765.038

12. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van de gemeentelijke opbrengsten wordt verwezen naar specificatie 2.8.
In een aantal gevallen is in overleg met de gemeente een deel van de opbrengsten 2017 gebruikt voor het financieren van activiteiten
in 2018. Dit betreft een bedrag van € 94.283. Dit bedrag is wel opgenomen in specificatie 2.8, maar niet in bovenstaande overzichten.
Tevens is de kassiersfunctie Beter Samen in Noord (onderdeel van de subsidie gemeente Amsterdam 18+) wel opgenomen in
specificatie 2.8, maar niet in bovenstaande opbrengsten, omdat MEE hiervoor alleen als kassier fungeert.
De overige opbrengsten bestaan in 2017 voornamelijk uit catering activiteiten op locatie Trivium aan andere huurders van het pand.

LASTEN
13. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Mutatie nog te betalen vakantiedagen en PBL
Andere personeelskosten :
- Opleidingskosten
- Arbodienst
- Reis- en verblijfskosten
- Wervingskosten
- Overige personeelskosten
Personeel niet in loondienst
Dotaties en vrijval voorziening personele kosten
Totaal personeelskosten
Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)
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Begroot 2017

2017
€

2016
€

8.099.000
1.295.100
712.700
0

8.381.675
1.358.100
730.113
76.694

8.285.521
1.375.466
731.391
96.456

100.000
60.000
175.000
5.100
65.000
220.000
0

133.377
113.468
210.031
1.197
71.737
780.142
136.656

81.974
103.608
202.508
3.917
70.866
419.330
-39.347

10.731.900

11.993.190

11.331.690

173

187

185
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2.7 Toelichting op de resultatenrekening
LASTEN
14. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

Begroot 2017

2017
€

2016
€

Afschrijvingen :
- Materiële vaste activa
Bijdrage afschrijvingskosten verhuurder locatie Trivium
Opbrengst verkoop locatie Zaandam

177.100
-10.000
0

200.792
-10.000
0

242.465
-10.000
-76.442

Totaal afschrijvingen

167.100

190.792

156.023

Toelichting:
Bij het aangaan van het huidige huurcontract inzake locatie Trivium is een bedrag van de verhuurder ontvangen als bijdrage voor
de kosten van de verbouwing. Jaarlijks wordt een deel van deze bijdrage ten gunste van het resultaat gebracht, in gelijke termijn
met de afschrijvingskosten.

15. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Begroot 2017

2017
€

2016
€

Voedingskosten
Algemene kosten
Onderhoud
Energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen materiële kosten

60.000
1.001.800
10.000
98.400
404.000
0

84.764
1.139.348
16.169
95.231
424.737
0

88.843
1.062.008
14.286
95.925
413.992
-64.098

Totaal overige bedrijfskosten

1.574.200

1.760.249

1.610.956

Toelichting:
De algemene kosten zijn in 2017 incidenteel hoger dan in 2016 als gevolg van hogere eenmalige advieskosten in het kader van
verdere organisatieontwikkeling.

16. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

Begroot 2017

2017
€

2016
€

Rentebaten

5.000

1.462

4.819

Rentelasten

0

0

0

5.000

1.462

4.819

Totaal financiële baten en lasten
Toelichting:
Geen bijzonderheden.
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17. Honoraria accountant

2017
€

2016
€

0
0

46.850
5.500
0
0

0

52.350

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant
18. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling :
Functiegegevens
1. Naam topfunctionaris
2. Functionaris (functienaam)
3. Aanvang dienstvervulling in 2017
4. Einde dienstvervulling in 2017
5. Deeltijdfactor 2017 in FTE
6. Gewezen topfunctionaris
7. Fictief dienstverband

C. v.d. Wal
Voorzitter RvB
1-jan-17
31-dec-17
100,00%
Ja
Nee

Bezoldiging
8. Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
9. Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
10. Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
11. - / - Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
12. Reden waarom overschrijding al dan niet is
toegestaan

135.541
11.008
146.549
181.000
0
146.549
N.v.t.

Gegevens 2016
13. Aanvang dienstvervulling in 2016
14. Einde dienstvervulling in 2016
15. Deeltijdfactor 2016 in FTE
16. Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
17. Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

1-jan-16
31-dec-16
100,00%
124.548
10.764
135.312

Toezichthoudende topfunctionarissen
Functiegegevens
1. Naam topfunctionaris
2. Aanvang dienstvervulling in 2017
3. Einde dienstvervulling in 2017
Bezoldiging
4. Bezoldiging
5. Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
6. - / - Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
7. Reden waarom overschrijding al dan niet is
toegestaan
Gegevens 2016
8. Aanvang dienstvervulling in 2016
9. Einde dienstvervulling in 2016
10. Bezoldiging 2016
Totale bezoldiging 2016
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R.E.F.M.
Nijhof
1-jan-17
31-dec-17

D.V. van
Straalen
1-jan-17
1-jul-17

J. Zoutberg
1-jan-17
31-dec-17

6.000
27.150
0
6.000

2.000
9.050
0
2.000

4.000
18.100
0
4.000

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1-jan-16
31-dec-16
3.169
3.169

1-jan-16
31-dec-16
3.169
3.169

1-jan-16
31-dec-16
3.169
3.169
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18. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) (vervolg)
Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)
Functiegegevens
1. Naam topfunctionaris
2. Aanvang dienstvervulling in 2017
3. Einde dienstvervulling in 2017

J.H. Bosselaar
1-jan-17
31-dec-17

A. Veldman
1-jan-17
31-dec-17

B. Brouwer
1-jan-17
31-dec-17

4.000
18.100
0
4.000

4.000
18.100
0
4.000

1.000
18.100
0
1.000

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1-jan-16
31-dec-16
3.169
3.169

1-jan-16
31-dec-16
3.169
3.169

N.v.t.
N.v.t.
0
0

Bezoldiging
4. Bezoldiging
5. Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
6. - / - Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
7. Reden waarom overschrijding al dan niet is
toegestaan
Gegevens 2016
8. Aanvang dienstvervulling in 2016
9. Einde dienstvervulling in 2016
10. Bezoldiging 2016
Totale bezoldiging 2016
20. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen, hun bestuurders
en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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2.8 Specificatie van de gemeentelijke opbrengsten
De subsidie opbrengsten per gemeente zijn als volgt:
Gemeente en onderwerp beschikking
Gemeente Amsterdam, cliëntondersteuning 18+
Gemeente Amsterdam, grip op je geld
Gemeente Amsterdam, toeleiding GGZ Zuid
Gemeente Amsterdam, team beweeg MEE
Gemeente Amsterdam, onbeperkte buur Zuid
Gemeente Amsterdam, buurtsportcoach Nieuw West
Gemeente Amsterdam, trots door bewegen
Gemeente Beemster, cliëntondersteuning
Gemeente Diemen, cliëntondersteuning
Gemeente Landsmeer, cliëntondersteuning
Gemeente Oostzaan, cliëntondersteuning
Gemeente Ouder-Amstel, cliëntondersteuning
Gemeente Purmerend, cliëntondersteuning
Gemeente Uithoorn, cliëntondersteuning
Gemeente Uithoorn, sociaal team
Gemeente Uithoorn, ouder- en kindcoach
Gemeente Wormerland, cliëntondersteuning
Gemeente Zaanstad, cliëntondersteuning
Gemeente Zaanstad, jeugd
Gemeente Zaanstad, ervaringsdeskundigheid

Datum besch.
22-12-2016
10-1-2017
9-2-2017
2-12-2016
6-12-2016
6-12-2016
27-12-2016
1-12-2016
20-12-2016
29-12-2016
22-12-2016
14-11-2016
1-12-2016
15-12-2016
15-12-2016
15-12-2016
22-12-2016
geen
geen
geen

Kenmerk

Bedrag decl.

SBA-005762
SBA-005587
SBA-005406
SBA-006684
SBA-005404
SBA-006982
SBA-005459
MOW36553/1328472
2016-024467
PZ/ML
Z129332
2016-061199
MOW36370/1329753
2016-052753
2016-052753
2016-052761
Z129327
1128779
1128742
1459408

5.255.122
181.958
52.500
149.800
42.279
55.520
11.365
86.720
122.288
57.570
23.450
54.602
825.120
164.347
47.748
158.117
50.800
404.040
435.420
18.166

Totaal subsidies gemeenten

8.196.932

Toelichting:
In 2017 zijn zowel subsidieafspraken als dienstverleningafspraken gemaakt met de gemeenten. De subsidieafspraken dienen verantwoord te worden via de jaarrekening, vandaar
dat deze hier per subsidiebeschikking gespecificeerd staan. De dienstverleningafspraken zijn gedurende het jaar gefactureerd. Hier vindt geen verantwoording over plaats zoals
bij een subsidieafspraak. Ten behoeve van het totaalbeeld van de contractafspraken die met alle gemeenten gemaakt zijn, zijn deze wel opgenomen. Dit is met name
van belang omdat met sommige gemeenten zowel subsidie- als dienstverleningafspraken gemaakt zijn.
Voor alle hierboven verantwoorde subsidies geldt dat aan de subsidievoorwaarden opgenomen in of behorende bij de individiduele subsidiebeschikking, is voldaan.
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2.8 Specificatie van de gemeentelijke opbrengsten
De dienstverlening opbrengsten per gemeente zijn als volgt:
Gemeente en onderwerp dienstverlening

Gefactureerd

Gemeente Aalsmeer, cliëntondersteuning
Gemeente Aalsmeer, effectieve aanpak LVB
Gemeente Amstelveen, cliëntondersteuning
Gemeente Amsterdam, ouder en kindteam
Gemeente Amsterdam, O&O
Gemeente Amsterdam, Samen Doen Extra
Gemeente Amsterdam, CTBW
Gemeente Amsterdam, MA
Gemeente Amsterdam, overige dienstverlening
Gemeente Edam Volendam, ambulante jeugdhulp
Gemeente Edam Volendam, VTO
Gemeente Edam Volendam, perceel 1 t/m 4
Gemeente Haarlemmermeer, cliëntondersteuning
Gemeente Haarlemmermeer, detachering
Gemeente Waterland, cliëntondersteuning
Gemeente Waterland, deelname kernteam

38.234
3.588
152.018
1.490.605
565.701
91.000
29.120
41.844
8.030
49.175
16.555
94.819
463.678
276.146
56.490
54.658
3.431.661

Toelichting:
Alle hierboven opgenomen bedragen zijn exclusief BTW. Op een aantal dienstverlening overeenkomsten is wel BTW in rekening gebracht bij de betreffende gemeente (indien
BTW van toepassing is).
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2.9. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting MEE Amstel en Zaan heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in de
vergadering van 27 maart 2018.
De Raad van Toezicht van de Stichting MEE Amstel en Zaan heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de
vergadering van 27 maart 2018.
2.10 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.2.
2.11 Gebeurtenissen na balansdatum
Per 1 januari 2018 is stichting MEE Amstel en Zaan onderdeel van stichting MEEr-Groep.
2.12 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Vaststelling jaarrekening door :

Goedkeuring jaarrekening door :

Bestuurder : Dhr. C. van der Wal

Voorzitter RvT : Dhr. P.W. Ploegsma

Vice Voorzitter RvT : Dhr. R.E.F.M. Nijhof

Lid RvT : Mevr. T.P.J.A. v.d. Heuvel

Lid RvT : Dhr. L. Euser

Lid RvT : Dhr. J. Zoutberg
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3. OVERIGE GEGEVENS
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3. OVERIGE GEGEVENS
3.1 Nevenvestigingen
Stichting MEE Amstel en Zaan heeft geen nevenvestigingen.
3.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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