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VERSLAG VAN HET BESTUUR
Al kort na het verstrijken van het jaar is ook De Wieken getroffen door het Corona-virus. De bewoners
mochten langere tijd geen bezoek ontvangen, hetgeen een grote impact had op de jongeren en hun
ouders. Deze periode heeft ook veel gevraagd van het zorgpersoneel. We beseffen dat Corona nog een
lange periode ons leven zal beïnvloeden, maar hopen dat het ‘normale’ leven weer zo goed als mogelijk
kan worden opgepakt.
We kijken wel met een goed gevoel terug op het jaar 2019.
Het pand De Wieken is op 1 september 2012 in gebruik genomen. Eind 2019 draaiden we dus ruim 7 jaren.
Voor de zorg wordt gebruik gemaakt van diensten van Dichterbij. In 2017 hebben we na een intensieve
afweging
met andere zorgaanbieders en een enquête onder de ouders het contract met Dichterbij gecontinueerd.
Voor meer individuele begeleiding van jongeren (en hun ouders) wordt gebruik gemaakt van een
gedragskundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste en AVG-arts geleverd door Dichterbij.
Het pand De Wieken is eigendom van de woningcorporatie Stichting Area. Met hen is een 20-jarig
huurcontract getekend. Dit loopt tot 1 september 2032. In overleg met Area is besloten tot een uitbreiding
van de ruimte voor de dagbesteding deze is in gebruik genomen.
In 2019 hebben we 12 jongeren gehuisvest in de leeftijd van 15 tot 31 jaar. Hiermee zijn alle ruimten bezet.
In 2019 zijn er geen mutaties geweest.
Een bewoner valt niet onder de WLZ.
De ervaringen van de ouders over hoe hun kinderen zich welbevinden in De Wieken, zijn zeer positief. In
2019 hebben de ouders en het personeel afzonderlijk een traject doorlopen “Samen beter” dit is deels gedaan
onder leiding van Marcel Gieling en voortgezet onder leiding van Ynnergy training & coaching. Het doel was
enerzijds om input te krijgen voor het nieuwe beleidsplan en anderzijds om de relatie tussen het team,
jongeren en ouders te versterken.
De stichting heeft een positief resultaat in 2019 behaald. Dit resultaat is toegevoegd aan het Borgfonds en
de voorziening vervanging investeringen. Het borgfonds is bestemd om toekomstige risico’s in de
exploitatie op te vangen. Gezien de bezuinigingen van de Overheid is het gewenst om als Stichting Zelo
een stevige buffer op te bouwen om toekomstige lagere budgetten hieruit op te kunnen vangen. Het fonds
is niet volledig liquide omdat de middelen ook gebruikt zijn om in het gebouw en in de inventaris te
financieren. Uit de voorziening vervanging investeringen kan te zijner tijd de inventaris worden vervangen.
Hierna vermelden we onze doelstellingen en welke activiteiten we in 2019 hebben gerealiseerd. Ook geven
we voor zover reeds bekend aan welke activiteiten we ons voornemen in 2020.
Doelstelling:
De hoofddoelstelling van Stichting Zelo is het voorzien in de woonbehoefte en verzorging van kinderen/
jong volwassenen met een verstandelijke en /of lichamelijke beperking.
Verder stelt Stichting Zelo haar multifunctionele ruimte beschikbaar ten behoeve van de dagbesteding
onder de handelsnaam “De Mallemolen”.
Tevens willen we:
•
•

De integratie en participatie met de wijk en de Udens gemeenschap bevorderen.
Het optimaliseren van onze relatie met die van onze verschillende partners waaronder Area wonen,
Gemeente Uden, zorgaanbieder Dichterbij, vrijwilligers netwerk, sponsoren, donateurs en fondsen.
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GEREALISEERD IN 2019:
•

Afronding workshop ZelfZijn Coaching Marcel Gierling. (discussiëren over gevoelige stellingen)

•

Nieuwe huurovereenkomst met Area i.v.m. de uitbereiding van de dagbesteding.

•

Nieuw contract t.b.v. zorginkoop bij Dichterbij.

•

Nieuwe bergingen en bestrating aangepast achter in de tuin.

•

Nieuwe kerstverlichting aangebracht aan het gebouw.

•

Vervangen van de schutting en bekleden aanwezige bergingen.

•

Het pand compleet voorzien van airco. (eigen investering)

•

Kleine aanpassingen in het pand op verzoek van het personeel.

•

Meerdere geïnteresseerden rondgeleid en geïnformeerd over “hoe run je een ouderinitiatief”.

•

Er zijn verschillende acties georganiseerd om gelden en aandacht te werven waaronder:
✓ NL doet dag 2019.
✓ Vierdaagse Uden waaraan vele hebben meegelopen.
✓ BBQ voor vrijwilligers/ team/ cliënten en verwanten.
✓ Collecteren voor het NSGK waarvan de helft naar Stichting Zelo is gegaan.
✓ Werving sponsoren voor reclame op de bus.
✓ Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Uden, Sportservice Noord-Brabant en
Dichterbij om een buurtcoach aan te stellen.

•

Er is een nieuwjaarskaart gemaakt en naar alle Maatjes van Zelo gestuurd.

•

Er is een viering georganiseerd met “sinterklaascadeautjes” tijdens het kerstdiner voor de kinderen.
(vanwege de uitbraak van het Norovirus is Sinterklaas afgezegd)
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GEPLANDE ACTIVITEITEN 2020:
•

Een deurautomaat plaatsen op de tussendeur en daarmee rolstoelvriendelijk te maken.

•

Het meer inplannen van gezamenlijke contact ouders onderling t.b.v. begrip voor elkaar.

•

Blijven werken en vasthouden als ouders aan onze visie d.m.v. gesprekken met elkaar.

•

Website aanpassen in uitstraling met nieuwe foto’s.

•

Op de hoogte blijven van de regelgeving met betrekking tot de zorg, zodat we kritisch kunnen blijven
kijken hoe we de zorg kunnen blijven inzetten op basis van PGB of ZZP waarbij we het NHC loskoppelen,
zodat wonen en zorg altijd gescheiden kunnen blijven.

•

Het blijven organiseren van festiviteiten rondom verjaardagen van de bewoners, Pasen, Sinterklaas,
Kerst en Oud op Nieuw.

•

Informeren van de donateurs d.m.v. een nieuwsbrief en/of glossy.

•

Fondsen en donateurs werven en ondersteunen van eventuele evenementen die t.b.v. sponsoring voor
Stichting Zelo worden georganiseerd.

•

Vaststellen beleidsplan.
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ORGANISATIE
De stichting Zelo is opgericht op:

1 november 2010.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op:

3 juli 2013

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51218941.
De Stichting heeft een erkenning als ANBI.
De vereiste gegeven worden gepubliceerd op de site van ANBI.nl
Samenstelling bestuur van de stichting per 31 december 2019:
Functie

Naam

Lid sinds

Voorzitter

Hans Schepers

1-1-2014

Secretaris

Seth van der Wielen

11-7-2011

Penningmeester

Wilma van Bommel

1-11-2010

Lid

Peter van Esch

24-1-2013

Lid

Oldien Voets

1-1-2016

De voorzitter is geen lid van de Ouderraad.
De overige leden zijn ouders van de jongeren die er wonen en dus ook lid van de Ouderraad.
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaren en kunnen daarna worden
herbenoemd.
In 2019 is het bestuur 5 keer in vergadering bijeen geweest.
De belangrijkste besluiten in 2019 waren:
•
•
•
•
•
•

Jaarrekening /verslag 2018 vastgesteld.
Vaststellen van de begroting voor 2020.
Afronding zorgcontract met Dichterbij.
Daarnaast bestuurlijk overleg met Dichterbij om jaarlijks de samenwerking te evalueren en te
optimaliseren.
Het bespreken van de visie en borging van Stichting Zelo t.b.v. beleidsplan 2020-2024.
Realiseren van bergingen en aanpassingen in de tuin.
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OUDERRAAD
De Ouderraad bestaat uit minstens één ouder (voogd of familielid) van de elke bewoner van De Wieken.
De Ouderraad staat desgevraagd het bestuur met raad en advies terzijde. In 2019 is de
Ouderraad 3 keer in vergadering bijeen geweest.
De belangrijkste besluiten/adviezen in 2019 waren:
•

Er is besloten om 4 maal per jaar een ouderraad bijeenkomst te organiseren, waarvan 1 maal
per jaar op een andere locatie.

•

Dagbesteding en bergruimtes verbouwen en uitbreidden.

•

Er was een speciale bijeenkomst onder leiding van Marcel Gielen en Ynnergy training & coaching.

•

Bij goedkeuring van de notulen betekent ook goedkeuren van de verslagen van de werkgroepen.

•

Er zullen in 2020 4 ouderraad vergaderingen plaatsvinden.
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VERDER FUNGEREN BINNEN DE STICHTING ZELO DE VOLGENDE WERKGROEPEN :
Naam werkgroep

Naam

Taak

sub
werkgroepen
Alles betreffende Zelo waaronder: bijhouden
website /verzorgen 2*per jaar nieuwsbrief /
kerstkaart

Communicatie

Zorg

Zelo/Dichterbij

Algemene overstijgende zaken m.b.t. de zorg

Vrijwilligers

Eventueel aanwezig zijn bij aanname nieuwe
werknemer.
Vrijwilligers aannemen en begeleiden.

Lief en Leed

Het verzorgen van alles m.b.t. cadeaus voor de
kinderen/
presentjes en of kaarten bij ziekte ect.

Meedoen

Meedenken met de dagbesteding.
Participatie projecten opzetten bv: ELKANDER.
Verder ontwikkelen van het "Ik ben bijzonder, jij
bent bijzonder" participatie project. KIEWIE project.
Meedenken met evenementen zoals NL Doet/
Burendag ect.

Woning

Financiën

Onderhoud

Klusjes in en rond om "De Wieken" m.b.t. het
onderhoud.

Inrichting

Onderhouden en vernieuwen van de inrichting.

Tuin

Onderhouden van de tuin en de tuininrichting.
De gehele financiële administratie van Stichting
Zelo.
Verzorgen van de jaarverslagen
Gelden werven ten goede van Stichting Zelo.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG
BALANS OVER 2019 STICHTING ZELO
STICHTING ZELO
ACTIVA

1. Materiële activa

BALANS
31-12-2019
€

BALANS
31-12-2018
€

85.578

71.234

11.250
3.562
7.656
5.401
27.869

11.250
2.356
10.003
13.875
37.484

355
319.247
319.603

365
273.899
274.264

433.050

382.982

168.298

141.837

50.000
204.374
254.374

50.000
191.145
241.145

10.378

0

433.050

382.982

2. Vorderingen
Huurwaarborg
Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen vergoeding
Totaal

3. Liquide middelen
Kas
Rabobank

Totaal

TOTAAL ACTIVA
PASSIVA

4. Borgfonds
5. Voorzieningen
Voorziening risico leegstand
Voorziening vervanging investeringen
Totaal

6. Vooruit ontvangen posten

TOTAAL PASSIVA
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RESULTATENREKENING OVER 2019 STICHTING ZELO
RESULTATEN
REKENING
31-12-2019
€

STICHTING ZELO
OPBRENGSTEN
Schenkingen/donaties/fondsen/subsidies
Sponsoring bus
De Mallemolen
Kiewie
Vergoeding Dichterbij
Doorberekende kosten aan Dichterbij
Ontvangen rente

9.123
1.000
0
0
142.222
3.836
29

RESULTATEN
REKENING
31-12-2018
€
8.670
1.250
137
0
149.459
4.476
207

156.210
KOSTEN
Huur
Algemene kosten
Verzekeringen
De Mallemolen
Kiewie
Autokosten
Activiteiten
Huisvestingskosten
Door te berekenen kosten aan Dichterbij
Afschrijvingskosten

Resultaat

74.455
6.881
1.536
0
12
7.528
4.788
5.448
2.642
13.229

164.199

73.357
6.687
1.447
58
18
8.818
3.492
4.943
4.476
8.218
116.520

111.514

39.690

52.685
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1. MATERIELE ACTIVA

85.578

Alle materiële activa zijn gefinancierd met eigen middelen.
Eind 2017 zijn de meeste activa volledig afgeschreven m.u.v. de keukens en de
transportmiddelen.
Voor vervanging van deze middelen is een reservering gemaakt.
In 2018 is de aanbouw gerealiseerd. Vanaf het 4e kwartaal van 2019 wordt deze
afgeschreven.
Het ontvangen bedrag van de sponsors wordt in mindering gebracht op de investering.
In 2019 is er een nieuwe fiets aangeschaft; deze is grotendeels gesponsord.
ACTIVA

Afschr. aanschaf- Boekwaarde Investering Sponsoring Afschrijving Boekwaarde
termijn waarde
1-1-2019
2019
2019
2019
31-12-2019

Gebouwen zonwering - airco

5

9.657 -

Gebouwen vloeren/ muren

5

Gebouwen zorgmeldsystemen

25.409

-

-

25.409

32.876 -

-

-

-

-

5

28.397 -

-

-

-

-

Keukens

10

47.840

17.542 -

-

Badkamers

5

22.150 -

-

-

-

-

Inrichting boven

5

15.851 -

-

-

-

-

Inrichting beneden

5

17.783 -

-

-

-

-

Tuin

5

14.444 -

-

-

-

-

Bus en Quatrocycle

5

17.170

4.046

7.304

Aanbouw
TOTAAL ACTIVA
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49.646

49.646

26.557

24.697 5.011

255.815

71.234

59.270

31.697

4.784 12.758

7.000

3.434 916

13.229

46.495

85.578

2. VORDERINGEN

27.869

HUURWAARBORG
De huurwaarborg is betaald aan Area in het kader van de huurovereenkomst.
Na beëindiging van deze overeenkomst wordt deze met rente terugbetaald.

11.250

DEBITEUREN
Alle openstaande vorderingen zijn voldaan in 2020.

3.562

VOORUITBETAALDE KOSTEN
Dit betreft de kosten die in 2019 al betaald zijn, maar betrekking hebben op 2020.

7.656

Huur jan 2020

6.254
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Verzekering pakketpolis 2020
Totaal
NOG TE ONTVANGEN VERGOEDING DICHTERBIJ
De vergoeding van Dichterbij over het 3e en 4e
kwartaal
van 2019 wordt pas ontvangen in 2020.
Nog te factureren in 2020 inzake BSOB

1.402
7.656
5.401

4.410
991
5.401

3. LIQUIDE MIDDELEN
In kas
Rabobank
1. Rabobank 1581.23.182
Hierop wordt geen rente vergoed
2. Rabobank 3631.794.703
Spaarrekening voor overtollige liquide middelen met
marktconforme variabele rente. Wegens het dalende rentepercentage is
deze spaarrekening in 2016 omgezet naar een "Doelreserveren" rekening.
De rente op deze rekening bedraagt 0,01%.
3. Rabobank 1464.65.369
Een rekening-courant waarop de inkomsten en uitgaven
van de Mallemolen worden verantwoord.
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
PASSIVA
4. BORGFONDS
Het borgfonds is gevormd door het totaal van de donaties, fondsen, schenkingen
en de gerealiseerde resultaten. Een deel van het fonds is gebruikt voor de
financiering van de keukens en de inrichting. Een ander deel met geoormerkte
fondsen moet nog besteed worden.
5. VOORZIENINGEN
Vanaf 2013 zijn onderstaande voorzieningen apart weergegeven
* Voorziening risico voor inkomensderving door eventuele leegstand
Bij heroverweging in 2018 is besloten om de voorziening te verhogen
zodat de dekking 2/3 van de jaarhuur bedraagt.
* Voorziening vervanging investeringen nadat ze afgeschreven zijn
6 VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN
Dit betreft de vergoeding van Dichterbij over de maand januari 2020.

319.603
355
319.247
20.919
296.788

1.540

168.298

254.374
50.000

204.374
10.378

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Huurverplichtingen Area.
De jaarlijkse huur voor het pand aan de Wieken is gebaseerd op 12 bewoners en
bedraagt € 74.455,- in 2019. De huur wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd.
De overeenkomst met Area is ingegaan op 1 september 2012 en heeft een
looptijd van 20 jaar.
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TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
OPBRENGSTEN
OPBRENGSTEN

€
€

1.

Schenkingen
Donaties
Fondsen

637
7.690
796
9.123

2.

Sponsoring bus

1.000

De opbrengst van de reclame van diverse bedrijven op de bus.
3.

Mallemolen - diensten

0

De opbrengst van de Mallemolen bestaat uit de vergoeding
die de bewoners krijgen voor de krantenwijk. Deze activiteit
stopt in september 2018 omdat de krant niet meer gedrukt wordt.
4.

Kiewie

0

De opbrengst van Kiewie bestaat uit de verkoop van
lespakketten aan basisscholen.
5.

Vergoeding Dichterbij

142.222

De vergoeding van Dichterbij bestaat uit de zorgbijdragen voor
NHC en NIC. Achteraf vindt jaarlijks een afrekening plaats op basis
van de definitief vastgestelde beleidsregels van de Nederlandse
Zorgautoriteit.
De ontvangen vergoeding van Dichterbij is voldoende om de kosten
van de huisvesting voor de bewoners te
dekken.
Reguliere vergoeding 2019
124.536
Vergoeding 4e kwartaal 2018
908
Vergoeding 1e kwartaal 2019
5.080
Vergoeding 2e kwartaal 2019
5.315
Vergoeding 3e en 4e kwartaal 2019
4.410
Vergoeding gebruik van de bus
1.973
6.

Doorberekende kosten aan Dichterbij

3.836

Kosten die volgens afspraak aan Dichterbij mogen worden
doorberekend, zoals Siemens Brandmelding, gemeente- en
Belastingsamenwerking Oost-Brabant
1.651
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Siemens brandmelding /kosten in 2018
abusievelijk tlv eigen resultaat genomen
Belastingsamenwerking Oost-Brabant
7.

1.194
991

Rente

29

Ontvangen rente over het tegoed bij de spaarrekening
TOTAAL OPBRENGSTEN

156.210

KOSTEN
1.

Huur
De jaarlijkse indexering per 1 juli 2019 bedroeg 1,6%

2.

Algemene kosten
Deze kosten bestaan uit:
Abonnementen (o.a. website en
brandmeldinstallatie)
Kantoorkosten
Ziggo internet, tv en telefoon
Website
Verteer
Representatiekosten
Cadeaubonnen
Bankkosten

3.

Verzekeringen
Er zijn twee verzekeringen afgesloten:
- bestuursaansprakelijkheidsverzekering
- algemene pakketpolis

4.

Mallemolen
diverse kosten

5.

Kiewie
Kosten voor de registratie van de domeinnaam.

6.

Kosten transportmiddelen (een bus en een fiets)
In 2015 is er een tweedehands bus aangeschaft.
Wegenbelasting bus
Verzekering bus
Brandstof bus
Reparatie bus
Reparatie fiets

74.455

6.881

1.292
1.180
2.679
88
299
40
1.100
203
1.536
272
1.264
0

12

7.528
3.340
2.584
1.183
0
421
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7.

8.

9.

Activiteiten
De kosten voor de jaarlijkse activiteiten bestaan uit:
huur fiets
BBQ
Brusjesdag
coaching (Elkander, Gieling en Ynnergy
diversen
Huisvestingskosten
Deze kosten bestaan uit:
Controle en certificering brandmeldsysteem
Inrichting
Wassen ramen en diverse kleine reparaties

4.788
135
639
472
3.400
142
5.448
1.410
3.852
187

Door te berekenen kosten aan Dichterbij
Deze kosten worden doorberekend aan Dichterbij.
Zie punt 6 van de opbrengsten

10. Afschrijvingskosten
De keukens worden afgeschreven over een periode van 10 jaar.
De transportmiddelen worden over 5 jaar afgeschreven.
De rest van de activa is eind 2017 geheel afgeschreven.
De nieuwe aanbouw wordt vanaf 2019 in 10 jaar afgeschreven.

TOTAAL KOSTEN

RESULTAAT

2.642

13.229

116.520

39.690

Van het voordelig resultaat van 2019 ad € 39.690,- wordt
€ 13.229,- toegevoegd aan de voorziening voor vervanging van
de activa en het restant € 26.461,- wordt toegevoegd aan het
borgfonds.
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VERKLARING KASCOMMISSIE
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