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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, de zorgverlener, maar vooral met de ouders
en andere betrokkenen bij de bewoners. Met elkaar gaan we een prachtig wooninitiatief realiseren
voor onze kinderen: zorg-/en woonproject, voor onze kinderen met een verstandelijke en eventueel
een andere beperking, realiseren in het Westland.
Stichting VEME streeft naar:
 Een permanent, levensloop bestendig huis voor twee groepen van 6 personen per groep, waarbij
we kijken naar de meest ideale samenstelling per groep
 Een ruime woning met kwaliteit van huisvesting
 Deskundige ontwikkelingsgerichte zorg en veiligheid met 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, regio,
belangrijk. Ons initiatief heeft een open karakter voor de mensen in de buurt.
 Privacy middels een eigen appartement met badkamer. Dus de gelegenheid voor de bewoners
om zichzelf, maar ook met bezoek, terug te trekken als dit wenselijk is.
Kortom, stichting VEME gaat in samenwerking met de gemeente en de woningbouwverenigingen,
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 notarissen kantoor Matzinger Evertsdijk. Ook
de inschrijving bij de KvK 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 2020
In het afgelopen jaar is voor stichting VEME een bijzonder jaar geweest. Na een optimistisch begin
van 2020 heeft de stichting als gevolg van de corona pandemie al haar activiteiten om fondsen te
werven moeten staken, hebben op één na de geplande contactmiddagen geen doorgang kunnen
vinden en zijn er ook vertragingen opgetreden bij de gemeente en Wonen Wateringen. Uiteraard
waren er ook zorgen over de gezondheid van onze kinderen, die tenslotte allemaal tot de kwetsbare
doelgroep behoren. Gelukkig hebben all kinderen het corona jaar goed doorstaan en gaan we ervan
uit dat in 2021 er weer allerlei initiatieven opgestart kunnen worden.
Het bestuur
In 2020 heeft het bestuur van VEME drie fysieke vergadering gehad, namelijk op 14 januari, 12
februari en 16 september. In de eerste twee vergaderingen zijn nog plannen gemaakt voor het
sponsorprogramma voor 2020, die helaas niet door konden gaan. In september is vooral gesproken
over de effecten van de coronacrisis en de voortgang van de gesprekken tussen de gemeente en
Wonen Wateringen.
Uiteraard heeft het bestuur regelmatig contact gehad met Wonen Wateringen en op 12 oktober
heeft bestuur met Wonen Wateringen gesproken over de intentieovereenkomst. Ook is het hele jaar
regelmatig contact geweest tussen het bestuur en de betrokken bij de gemeente.
De contactmiddagen
Op 22 februari is de enige contactmiddag van dit jaar geweest, tijdens deze middag heeft Bart
Gardien opnamen gemaakt voor het promofilmpje van stichting VEME. De ouders hebben die middag
gesproken over de geplande sponsoracties en over de stand van zaken bij de gemeente en Wonen
Wateringen.
Op 28 november is er een digitale contactmiddag met de ouders geweest via Zoom. De stand van
zaken van de stichting is besproken evenals de aangekondigde intentieovereenkomst met Wonen
Wateringen.
Fondsenwerving
Op 12 januari was de tweede Bonte Haas Loop, die in het teken stond van onze stichting. De stichting
ontving een cheque van de loop en van de actie ‘charity water’ van de Bonte Haas.
De overige geplande acties voor 2020, waaronder het tennistoernooi bij 't Loo, de actie van Lex
Thoen met het schapenhoeden, het benefietconcert Honselse Harmonie, zijn in overleg verschoven
naar een later tijdstip.
In maart heeft de stichting een mooie cheque mogen ontvangen van het ‘Vrouwengilde Monster’.
Het boek ‘op zoek naar verbindingen’ van Ron Nieuwenhuizen, is in november uitgekomen, de
opbrengst van de verkoop van dit boek is voor onze stichting.
In 2020 heeft de stichting giften mogen ontvangen van het van het Vailliantfonds, de foute
kersttruien-actie van bouwbedrijf Jongerius, een zorgbonus gift, de opbrengst van de druivenactie
van opa Zwinkels, de collecte van HandicapNL, het Andre v.d. Goes fonds, van recycling ’s
Gravenzande en van vele particulieren. De stichting is erg blij met deze giften en dankt deze gevers
van harte!
PR en communicatie
Afgelopen jaar hebben in diverse regionale kranten en op westlanders.nu regelmatig berichten
gestaan over de ontwikkelingen rondom de Aloyisiusschool. Op 15 september was er bijvoorbeeld
een persbericht dat het gemeentebestuur heeft gekozen voor sloop van de Aloysius school.
In 2020 heeft de stichting twee maal een nieuwsbrief verzonden aan alle betrokkenen bij de
stichting.
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3. Jaarrekening 2020
3.1. Balans per 31 december 2020
JAARREKENING VEME 2020
2019
MATERIELE VASTE ACTIVA
auto's
inventaris

2020

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
crediteuren
transitoria

EIGEN VERMOGEN
aandelenkapitaal
algemene reserve

0,00

13.264,00
0,00
12.700,00

13.264,00

34.758,61

52.283,81

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

47.458,61

65.547,81

0,00
47.458,61

0,00
52.283,81
47.458,61

65.547,81

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het bestuur op 16 juni 2021
3.2. Toelichting op de balans
Ondanks het lastige jaar 2020, is het bestuur blij dat de in 2020 de financiële situatie van de stichting
licht is verbeterd. Door de giften en de acties is de liquiditeit met bijna € 17.500 verbeterd en dit is
allemaal aan de algemene reserve toegevoegd, die daarmee gegroeid is naar € 65.547. Het bestuur
ziet we de financiële positie van de stichting in 2021 met vertrouwen tegemoet en verwacht, doordat
de sponsoracties weer door kunnen gaan, een verdere stijging van de algemene reserve.
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3.3. Resultatenrekening over 2020
RESULTATENREKENING VEME 2020
2019

2020

OMZET
Bijdragen
(toek.) bewoners
Giften
Acties

3.150,00
25.631,42
12.045,12

2.400,00
12.924,65
10.007,25
40.826,54

BEDRIJFSLASTEN
personeelskosten
overige bedrijfskosten

STICHTINGSRESULTAAT

0,00
1.315,61

0,00
542,70
1.315,61

542,70

39.510,93

24.789,20

0,00

0,00

39.510,93

24.789,20

0,00

0,00

39.510,93

24.789,20

0,00

0,00

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

25.331,90

39.510,93

24.789,2

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het bestuur op 16 juni 2021
3.4. Toelichting op de resultatenrekening
De uitgaven van de stichting zijn in 2020 heel beperkt gebleven, er zijn vooral kosten gemaakt voor
diverse lidmaatschappen, de website en de kamer van koophandel.
Aan de inkomstenkant zijn we uiteraard erg blij met de giften en de acties, samen goed voor een
opbrengst van bijna € 23.000. Ook dit jaar betalen de ouders maandelijks een bijdrage om de kosten
van de stichting te dekken. Was 2018 een duidelijk opstart jaar en 2019 een jaar waar we de eerste
stappen naar een mooie sponsoropbrengst hebben kunnen realiseren, was 2020 al met al een
redelijk goed jaar. Helaas hebben we niet de geplande acties kunnen realiseren, maar alles overziend
kunnen we constateren dat de stichting er financieel goed voorstaat en de volgende stappen in het
neerzetten van een 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.

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het bestuur op 16 juni 2021
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