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Inleiding
Voor Elkaar Met Elkaar (VEME) is niet zomaar de naam van onze stichting. We streven ernaar om
onze kinderen een veilige en levensloopbestendige 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 betrokkenheid van ouders/vertegenwoordigers is
nadrukkelijk onderdeel van dit initiatief-Integratie in de buurt, dorp, regio, we willen een open
karakter voor de mensen in de buurt.
 Privacy eigen appartement en badkamer. Dus de gelegenheid om met bezoek of zelf terug te
trekken als dit wenselijk is.
Kortom, stichting VEME gaat in samenwerking met de gemeente en 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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Activiteiten 2018
In het afgelopen jaar is er ontzettend veel werk verricht en veel gebeurd. Het bestuur van Stichting
VEME is 8 keer bij elkaar geweest. Er zijn met regelmaat gesprekken geweest met gemeente
Westland en Wonen Wateringen. Ook zorgaanbieder Ipse de Bruggen is hier steeds bij betrokken
geweest. Verder zijn er fondsen aangeschreven en worden er acties ondernomen om de spaarpot
van stichting VEME te vullen voor het inrichten van de gezamenlijke ruimtes, rolstoelbus, keuken,
wasmachines, speelgerei enz.
Ook volgen wij het cursusaanbod van Per Saldo en gaan er met regelmaat ouders naar een
themabijeenkomst om kennis te vergaren over het goed opzetten van een kleinschalig wooninitiatief.
Een berg werk voor een verschrikkelijke mooi doel. Een woonhuis met goede zorg en grote
betrokkenheid van ouders, familie en vrienden. Met elkaar moeten we het voor elkaar zien te
krijgen.
We hebben met elkaar de volgende activiteiten ondernomen:
 Op 7 mei zijn de statuten ondertekend en zijn we opgenomen in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel. Stichting Voor elkaar met elkaar is een feit. We hebben we dit
gevierd met een kop koffie en appelpunt bij een Haags koffiehuis.
 Op 17 mei is er een intentie overeenkomst getekend tussen zorgaanbieder Ipse de Bruggen
en stichting VEME. Ipse de Bruggen zal VEME begeleiden naar het starten van het
wooninitiatief en VEME heeft de intentie Ipse als zorgaanbieder in te gaan zetten in het
wooninitiatief.
 Op 17 mei is er ook een presentatie gehouden voor mensen die interesse hebben zich aan te
sluiten bij het ouderinitiatief. Er melden zich drie ouderechtparen aan.
 Er wordt een logo ontworpen en op 21 juni starten we een facebook-pagina zodat mensen
die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen binnen VEME ons kunnen volgen.
 Op 26 juni vindt het eerste oudergesprek plaats. Deze (en de 4 andere oudergesprekken die
hier op zullen volgen) verlopen goed in een gezellige sfeer. Na de gesprekken wordt er door
ouders en de stichting besloten de kinderen aan te melden voor het wooninitiatief. Zij zullen
op de lijst worden bijgeschreven voor de screening die verderop in het jaar zal plaatsvinden.
 5 juli wordt er een bankrekening geopend
 26 augustus is er een gezellige bijeenkomst voor ouders en kinderen. Het is de bedoeling
deze bijeenkomsten in de toekomst met regelmaat voorbij te laten komen. Dit i.v.m. het
wennen van de kinderen aan elkaar. Zij zullen tenslotte met elkaar een “gezin” gaan vormen.
 Op 6 september zijn wij met het ouderinitiatief lid geworden van Per Saldo.
 13 september gaat onze website www.stichtingVEME.nl de lucht in waarna ook de aanvraag
voor een ANBI status de deur uitgaat.
 24 september start de collecte week van Handicapnl. Stichting VEME heeft voor enthousiaste
collectanten gezorgd, waardoor wij 50% van de opbrengst uit Monster en nog eens 25% van
de opbrengst uit Naaldwijk mogen ontvangen.
 2 oktober krijgen wij post van de NSGK, met de toekenning van een startsubsidie van
€2500,00.
 27 oktober ontvangen wij goedkeuring van de belastingdienst en hebben wij een ANBI
status.
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29 oktober is er een gesprek met een medewerker van Ipse de Bruggen die aan ons project
gekoppeld zal worden en de screening van de kinderen gaat doen.
22 november wordt er een start gemaakt met de screening.
27 november gaan ouders naar de cursus financiën bij Per Saldo.
Op 29 november worden de speeldata vastgesteld voor het toneelstuk “AU” van J. Bernlef,
dat gespeeld gaat worden door TGHWW in de theaterloods aan de Hoogwerf in Naaldwijk.
De data zijn 13,14 en 27, 28 en 29 september. De opbrengst van de kaartverkoop komt
geheel ten goede van Stichting Voor VEME.
21 december is er een goede doelen actie voor VEME gedaan door leerlingen van het Penta
College CSG Godfried Richter te Rozenburg. De cheque zal in januari aan de stichting
overhandigd worden.
Vanaf begin december zijn we in overleg met Wonen Wateringen over de realisatie van het
woon initiatief. Er heeft een intensieve gedachten uitwisseling plaats gevonden over de
vorm, de inrichting en de zakelijke afspraken om het woon initiatief te realiseren. Hier zullen
we begin 2019 duidelijke afspraken met Wonen Wateringen over vastleggen.
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3. Jaarrekening 2018
3.1. Balans per 31 december 2018
BALANS VEME 2018
2018
MATERIELE VASTE ACTIVA
inventaris

2017

0,00

0,00
0,00

VORDERINGEN EN OVERIGE ACTIVA
debiteuren
diverse overlopende activa

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

LIQUIDE MIDDELEN
KORTLOPENDE SCHULDEN
crediteuren
transitoria

0,00

7.947,68

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

EIGEN VERMOGEN
algemene reserve

7.947,68

0,00
7.947,68

0,00

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur dd. 21 januari 2019

3.2. Toelichting op de balans
In mei 2018 is de stichting opgericht en zijn we met een ‘lege balans’ begonnen. Het is goed om te
zien dat er in 2018 al een behoorlijke reserve is opgebouwd. Hierdoor zien we de financiële positie
van de stichting in 2019 met vertrouwen tegemoet.
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3.3. Resultatenrekening over 2018

RESULTATENREKENING VEME 2018
2018

2017

OMZET
Bijdragen
toekomstige bewoners
Giften
Acties

450,00
6.555,00
1.838,50

0,00
0,00
0,00
8.843,50

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

0,00

0,00

895,82

0,00
895,82

0,00

7.947,680

0,000

0,00

0,00

7.947,68

0,00

0,00

0,00

7.947,68

0,00

0,00

0,00

7.947,68

0,00

3.4. Toelichting op de resultatenrekening
De uitgaven van de stichting zijn in 2018 redelijk beperkt gebleven. Naast de uitgave voor de notaris
in verband met de oprichtingsakte, zijn er vooral kosten gemaakt voor lidmaatschappen, de website
en de kamer van koophandel.
Aan de inkomstenkant zijn we erg blij met de giften die we van een enkele stichting, maar vooral van
particulieren hebben ontvangen. Daarnaast betalen de ouders maandelijks een bijdrage om de
kosten van de stichting te dekken. Na een eerste opstart jaar staat de stichting er financieel goed
voor.
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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 21 januari 2019
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Wim Hanemaaijer
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