Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting MEE Plus
4 1 1 1 8 1 5 7

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

Binnen Kalkhaven 39

Telefoonnummer
E-mailadres

facturen@meevivenz.nl

Website (*)
RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 2 0 9 6 5 9 6 0

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

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

1 0 4

Aantal vrijwilligers (*)

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
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

A. Verkade - Bosma

Algemeen bestuurslid

G.B. van der Vlies

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

Artikel 3. Doel
1. De stichting heeft ten doel:
a. Te bevorderen dat kwetsbare mensen zoveel mogelijk regie kunnen voeren over hun
eigen leven en op voet van gelijkwaardigheid kunnen deelnemen aan de samenleving;
en
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Het bieden van informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare
inwoners en hun netwerk;
b. Samen te werken en overleg te plegen met andere professionele- en
vrijwilligersorganisaties en instellingen teneinde een doeltreffende dienstverlening in
het werkgebied te verkrijgen;
c. Het signaleren en aan de orde stellen van factoren die het maatschappelijk welzijn
negatief beïnvloeden of mogelijk vragen om aanpassing van de dienstverlening;

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?

Vanuit MEE profileren we ons als dé onafhankelijke specialistische probleemoplosser
in het voorveld voor inwoners met een beperking. De MEE dienstverlening heeft de
afgelopen periode veel veranderingen meegemaakt zoals de overname van
basisdienstverlening door sociale wijkteams en de vaak beperkte omvang van
specialistische diensten. Daarnaast zagen we een (landelijk) toenemende vraag naar
specifieke MEE diensten en MEE expertise.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Middels subsidies en opdrachten van overeenkomsten.

MEE Plus levert niet regio gebonden en regionale/lokale dienstverlening. Binnen de
regio’s die we bedienen vanuit de werkmaatschappij MEE (Midden-Holland, Brabant
Noord, Zuid Hollandse Eilanden en (na de bestuurlijke fusie) ook in regio Gelderse
Poort, worden we ingezet op specifieke MEE expertise. O.a. cliëntondersteuning in
sociale wijkteams of apart gepositioneerd voor mensen met een beperking,
diagnostiek, Integrale vroeghulp, schoolmaatschappelijk werk in het speciaal onderwijs,
toekomstcoach en matchtingsunit.
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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).

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

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

Vanuit MEE profileren we ons als dé onafhankelijke specialistische probleemoplosser
in het voorveld voor inwoners met een beperking. De MEE dienstverlening heeft de
afgelopen periode veel veranderingen meegemaakt zoals de overname van
basisdienstverlening door sociale wijkteams en de vaak beperkte omvang van
specialistische diensten. Daarnaast zagen we een (landelijk) toenemende vraag naar
specifieke MEE diensten en MEE expertise.
MEE Plus levert niet regio gebonden en regionale/lokale dienstverlening. Binnen de
regio’s die we bedienen vanuit de werkmaatschappij MEE (Midden-Holland, Brabant
Noord, Zuid Hollandse Eilanden en (na de bestuurlijke fusie) ook in regio Gelderse
Poort, worden we ingezet op specifieke MEE expertise. O.a. cliëntondersteuning in soc

https://www.meeplus.nl/wp-content/uploads/2021/04/MV-Gecombineerd
-jaardocument-en-geconsolideerde-jaarrekening-2020-MEE-Vivenz.pdf

Open

Personeel en Welzijn worden verloond o.b.v. CAO Sociaal Werk. Raad van Toezicht
krijgt een passende vergoeding conform de WNT regeling.

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.

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

https://www.meeplus.nl/wp-content/uploads/2021/04/MP-Enkelvo
udige-jaarrekening-2020-MEE-Plus.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

919.960

Financiële vaste activa

€

12.500

€

932.460

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

1.034.589

€

39.641

€

1.074.230

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

22.083

€

22.083

Bestemmingsreserve

€

432.410

€

1.078.030

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
€

1.498.614

2.470.776

€

+

2.337.123

+

Totaal

zie url

4.901.850

72.178

€

+

221.564

+
€

526.671

1.321.677

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

4.249.399

Totaal

€

4.901.850

57.717

€

+
€

€

125.780

4.931.738

+
€

€

2.594.615

€

3.969.390

31-12-2019 (*)

€

€

€

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

+

Passiva

6.005.968

€

4.626.574

€

6.005.968

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

801.468

€

786.565

Subsidies van overheden

€

4.559.431

€

17.849.396

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

€
€

4.559.431

+
0

3.965.550

+
17.849.396

€

+

€

0

€

44.975

€

4.519.625

+

+

€

9.326.449

€

23.200.561

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

826.474

€

6.536.481

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

3.413

€

776.023

Personeelskosten

€

6.919.660

€

14.215.659

Huisvestingskosten

€

313.672

€

843.595

Afschrijvingen

€

114.629

€

394.777

Financiële lasten

€

82.115

€

420

Overige lasten

€

1.861.492

€

1.888.993

Som van de lasten

€

10.121.455

€

24.655.948

Saldo van baten en lasten

€

-795.006

€

-1.455.387

Som van de baten

Lasten

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
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.

zie url

https://www.meeplus.nl/wp-content/uploads/2021/04/MP-Enkel
voudige-jaarrekening-2020-MEE-Plus.pdf

Open

