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1. Inleiding
Voor Elkaar Met Elkaar (VEME) is niet zomaar de naam van onze stichting. We streven ernaar om
onze kinderen een veilig en levensloopbestendig thuis te bieden. Dit willen we realiseren door samen
te werken met de gemeente, woningbouwvereniging en zorgverlener, maar vooral met de ouders en
andere betrokkenen van de bewoners. Met elkaar gaan we een prachtig wooninitiatief realiseren
voor onze kinderen, een zorg- en woonproject voor onze kinderen met een verstandelijke en
eventueel andere beperking in het Westland.
Stichting VEME streeft naar:
 Een permanent, levensloopbestendig huis voor twee groepen van 6 personen, waarbij we kijken
naar de meest ideale samenstelling per groep
 Een ruime woning met kwaliteit van huisvesting
 Deskundige ontwikkelingsgerichte zorg en veiligheid mede door nachtaanwezigheid
 Vertrouwde gezichten in de begeleiding en de verpleging
 Het behouden van het eigen netwerk en de betrokkenheid van ouders/vertegenwoordigers is
nadrukkelijk onderdeel van dit initiatief. We vinden integratie in de buurt/ dorp, belangrijk. Ons
initiatief heeft een open karakter voor de mensen in de buurt.
 Privacy middels een eigen appartement met badkamer, waardoor de bewoners de gelegenheid
hebben om zichzelf, maar ook met bezoek, terug te trekken als dit wenselijk is.
Kortom, stichting VEME gaat in samenwerking met de gemeente en de woningbouwvereniging een
wooninitiatief realiseren in Gemeente Westland dat passend, veilig en attractief is.
Stichting Voor Elkaar Met Elkaar is een jonge stichting. De notariële akte voor de oprichting van de
stichting is opgesteld en ondertekend op 7 mei 2018 bij Matzinger Eversdijk Notarissen. Ook de
inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71599231 vond plaats op 7 mei 2018.
Stichting Voor Elkaar Met Elkaar is sinds dat moment een feit.
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2. Activiteiten 2019
In het afgelopen jaar is er wederom ontzettend veel werk verricht en zijn er op het gebied van
fondsenwerving vele initiatieven gestart.
Het bestuur
Begin 2019 is Corrie Scheffers gestart als nieuw bestuurslid met het secretariaat als portefeuille. Zij
heeft de taken van Gerda van Heijningen overgenomen. Het bestuur is Gerda zeer dankbaar voor alle
inzet en betrokkenheid bij het opstarten van de stichting. Gerda blijft een rol spelen bij de stichting,
onder andere bij het coördineren van de Handicap.nl collecte en bij het voorbereiden van de
contactmiddagen.
Op 23 februari zijn op de eerste contactmiddag van de stichting de inschrijfformulieren door de
ouders ondertekend. Er is inmiddels een mooie vaste groep van 8 kinderen die heel graag in een
eigen appartement van onze stichting willen wonen.
Het bestuur van Stichting VEME is tien keer bij elkaar geweest en heeft vooral gesproken over de
herontwikkeling van de Aloysiusschool en de activiteiten omtrent fondsenwerving. Er zijn door het
jaar heen diverse gesprekken gevoerd met Gemeente Westland en Wonen Wateringen over de
invulling van het wooninitiatief en de herontwikkeling van de Aloysiusschool in Monster. Er zijn vier
varianten van de herontwikkeling onderzocht. Op dit moment wordt de laatste variant voor het
realiseren van zorgwoningen voor stichting VEME en een groep autistische jongeren uitgewerkt. In
deze variant zal de huidige gymzaal ruimte maken voor seniorenwoningen. Het bestuur volgt de
ontwikkelingen op de voet en verwacht begin 2020 duidelijkheid over de concretisering van deze
variant.
Om te zorgen voor bekendheid van ons initiatief, maar ook om de Westlandse politiek bij ons project
te betrekken, heeft het bestuur contact gelegd met alle politieke partijen in het Westland. Uit al deze
gesprekken blijkt dat de politiek zeer positief is over ons initiatief.
Het bestuur heeft gedurende het jaar onder andere contact gehad met Vitis Welzijn, Stichting Veste,
Kiwanis en de Rotary om diverse mogelijkheden rondom financiering, huurmogelijkheden en
sponsoring te onderzoeken.
De contactmiddagen
Om de toekomstige bewoners alvast met elkaar kennis te laten maken en ook aan elkaar te laten
wennen, zijn er in 2019 zeven contactmiddagen georganiseerd. Tijdens deze contactmiddagen
hebben een aantal ouders leuke activiteiten voor de toekomstige bewoners georganiseerd (denk
hierbij aan koekjes bakken, knutselen en diverse spelletjes). Tijdens de contactmiddagen is ook
professionele begeleiding van Ipse de Bruggen aanwezig. Met Ipse de Bruggen zijn de
contactmiddagen ook tweemaal geëvalueerd.
Terwijl de kinderen bezig waren met hun activiteit, hebben de ouders tijdens deze contactmiddagen
met elkaar de plannen en de voortgang van het wooninitiatief besproken en zijn ze actief geweest in
het voorbereiden en organiseren van diverse fondsenwervingsactiviteiten.
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Fondsenwerving
Om de spaarpot van stichting VEME te vullen voor het inrichten van de gezamenlijke ruimtes en het
aanschaffen van onder andere een rolstoelbus, keukens, wasmachines, speelgerei e.d. zijn in 2019
veel activiteiten ondernomen.
De eerste grote fondsenwervingsactie is de voorstelling AU geweest van Toneelgroep Het Wilde
Westen. De voorstelling is zes keer uitverkocht en heeft maar liefst € 9.300,- opgeleverd. Ook de
collecte van Handicap.nl heeft weer een mooi bedrag opgeleverd, evenals de Bonte Haasloop in
december..
We hebben zowel van Carnavalsvereniging De Theebukkers als van Kringloopwinkel Habbekrats een
mooie cheque mogen ontvangen en ook van Bouwbedrijf Jongerius en Den Blijker hebben we een
prachtige bijdrage ontvangen. Het is prettig om te constateren dat er in de loop van het jaar ook veel
giften van particulieren die ons initiatief een warm hart toedragen, zijn binnengekomen.
In 2019 zijn ook diverse fondsen aangeschreven en zijn er toezeggingen binnengekomen van
Stichting Arie Kuiperfonds, De Recycling en het Dr. C.J. Vaillantfonds. Zodra we starten met het
realiseren van ons huis worden deze toezeggingen op onze rekening gestort.
PR en communicatie
Stichting VEME heeft in 2019 een mooie website en facebookpagina gelanceerd. Ook is er een
professionele folder ontwikkeld met daarin de kernpunten van onze stichting. Om alle
geïnteresseerden op de hoogte te houden over de ontwikkelingen van onze stichting is op 3
september de eerste nieuwsbrief verzonden. Deze nieuwsbrief zal ieder kwartaal verspreid worden,
nummer twee is afgelopen november verschenen.
De stichting beschikt sinds juli over mooie beachvlaggen (gesponsord door Martin Zwinkels), die de
aanwezigheid van de stichting bij evenementen goed zichtbaar maken. Net als de groene T-shirts van
onze stichting, die we met dank aan Mart van Veelen en Martin Zwinkels hebben kunnen laten
maken. Eind 2019 zijn we gestart met het ontwikkelen van een promotiefilmpje van onze stichting
dat gemaakt zal worden door Bart Gardien.
Er is in de regionale pers veel aandacht geweest voor de stichting. Zo is op 6 juli een mooi interview
in het AD gepubliceerd met bestuursleden Annemiek Verroen en Martin Zwinkels. In november is
een interview met Annemiek Verroen met als titel ´Genieten van dochter Kelly in geleende tijd´
gepubliceerd in het blad GZBW. Ook de opbrengst van de voorstelling AU, de cheque van
Habbekrats, de opbrengst van de collecte en de Bonte Haasloop hebben in 2019 de pers gehaald.
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3. Jaarrekening 2019
3.1. Balans per 31 december 2019
BALANS VEME 2019
2019
MATERIELE VASTE ACTIVA
auto's
inventaris

2018

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

VORDERINGEN EN OVERIGE ACTIVA
debiteuren
diverse overlopende activa

12.700,00
0,00

LIQUIDE MIDDELEN
KORTLOPENDE SCHULDEN
krediteuren
transitoria

EIGEN VERMOGEN
aandelenkapitaal
algemene reserve

0,00

0,00
0,00
12.700,00

0,00

34.758,61

7.947,68

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

47.458,61

7.947,68

0,00
47.458,61

0,00
7.947,68
47.458,61

7.947,68

Aldus vastgesteld tijdens de bestuursvergadering op 12 februari 2020.
3.2. Toelichting op de balans
Het bestuur is verheugd dat in 2019 de financiële situatie van de stichting sterk is verbeterd. Door de
vele giften en acties is de liquiditeit met bijna 35.000 euro verbeterd, Dit is allemaal aan de algemene
reserve toegevoegd. Het bestuur ziet de financiële positie van de stichting in 2020 met vertrouwen
tegemoet en verwacht een verdere stijging van de algemene reserve.
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3.3. Resultatenrekening over 2019
RESULTATENREKENING VEME 2019
2019

2018

OMZET
Bijdragen
(toek.) bewoners
Giften
Acties

3.150,00
25.631,42
12.045,12

450,00
6.555,00
1.838,50
40.826,54

BEDRIJFSLASTEN
personeelskosten
overige bedrijfskosten

STICHTINGSRESULTAAT
FINANCIELE BATEN EN LASTEN
overige intresten
WINST UIT NORMALE STICHTINGSACT.
BIJZONDERE BATEN & LASTEN
WINST VOOR BELASTING
BELASTINGEN
NETTO RESULTAAT

0,00
1.315,61

8.843,50

0,00
895,82
1.315,61

895,82

39.510,93

7.947,68

0,00

0,00

39.510,93

7.947,68

0,00

0,00

39.510,93

7.947,68

0,00

0,00

39.510,93

7.947,68

Aldus vastgesteld tijdens de bestuursvergadering op 12 februari 2020.

3.4. Toelichting op de resultatenrekening
De uitgaven van de stichting zijn ook in 2019 beperkt gebleven. Er zijn voornamelijk kosten gemaakt
voor diverse lidmaatschappen, de website en activiteiten voor de kinderen.
Aan de inkomstenkant zijn we erg blij met de opbrengsten uit de giften en acties, samen goed voor
een opbrengst van ruim € 37.000,- . Ook dit jaar betalen de ouders maandelijks een bijdrage om de
kosten van de stichting te dekken. Was 2018 een duidelijk opstartjaar, na 2019 kunnen we
constateren dat de stichting er financieel goed voor staat en de eerste stappen naar genoeg kapitaal
voor de realisatie van ons wooninitiatief zijn gezet.
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3.5. Fiscale positie
De activiteiten van Stichting Voor elkaar Met elkaar vallen naar het oordeel van de belastingdienst
niet onder de belastingplicht voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting alsmede
inhoudingsplicht voor de loonheffingen. Er hoeft hiervoor geen aangifte te worden gedaan.

Dit jaarverslag is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 12 februari 2020
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