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Bestuursverslag 
 
Onze stichting – Merel Foundation 
De Merel Foundation is opgericht om kinderen met autisme te ondersteunen in hun ontwikkeling. Op dit 
moment is er een groep jonge kinderen die geen onderwijs krijgt, omdat ze geen groepsinstructies kunnen 
opvolgen en een korte spanningsboog hebben. Echter als je deze kinderen zou observeren zou je zien waar 
ze toe in staat zijn en hoe vindingrijk ze zijn. Wij willen deze kinderen een plek bieden waar ze zich 
maximaal kunnen ontwikkelen, omdat dat in deze fase van hun leven zo essentieel is. 
 
Onze doelgroep 
• Onze kinderen hebben een (voorlopige) diagnose ASS. 
• Onze kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand. 
• Onze kinderen zijn (nog) niet in staat om deel te nemen aan een vorm van onderwijs. 
• Onze kinderen zijn tussen de 3 en 5 jaar bij plaatsing. 
• In de gezinnen en de omgeving van onze kinderen is voldoende enthousiasme, warmte en draagkracht 

om actief mee te werken aan de ontwikkeling van de kinderen. 
 
Ons project – De Kleine Wereld 
 
Een toekomst voor kinderen met autisme 

Onze missie 
Met De Kleine Wereld willen wij een plek creëren waar jonge kinderen met autisme en een 
ontwikkelingsachterstand intensief worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Wij willen deze kinderen uit de 
intensieve zorg halen en voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij. 

Onze visie 
Met de wetenschappelijk effectief bewezen methodiek Applied Behavior Analyses (ABA) uit de VS verzorgen 
wij intensieve begeleiding en/of behandeling voor jonge kinderen met autisme door een hoog opgeleid en 
enthousiast team. Wij geloven in een positieve en individuele aanpak ‘volledig vanuit het kind’ samen met 
ouders, opa’s en oma’s, thuisbegeleiders en professionals uit het zorgveld. Door een optimale omgeving 
voor het kind te creëren en eigentijdse en individuele hulpmiddelen zoals ontwikkel- en registratie apps te 
gebruiken, proberen we het maximale uit het kind te halen. 
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Onze principes 
• Wetenschappelijk effectief bewezen ABA methodiek. 
• Intensieve begeleiding en/of behandeling door een hoog 

opgeleid en enthousiast team. 
• Positieve en individuele aanpak ‘volledig vanuit  

het kind’. 
• Samen met ouders, opa’s en oma’s, thuisbegeleiders en 

professionals. 
• Optimale omgeving en hulpmiddelen voor het kind. 

Onze kernwaarden 
• Warm 
• Positief 
• Enthousiast 
• Vindingrijk 

Ons motto 
Think positive, be positive 
and positive things will happen!  
 

 
 
Lees meer over de Merel Foundation en De Kleine Wereld in onze brochure: 
http://merelfoundation.nl/wp-content/uploads/2014/03/Brochure-DKW.pdf 
 
 
Kengetallen en inhoudelijk resultaat 
 
Kengetallen 
Per 31 december 2017 
• Aantal kinderen | De Merel Foundation had 12 kinderen in behandeling. 
• Aantal FTE | De Merel Foundation had gemiddeld 11,9 FTE’s in loondienst. 
 
Inhoudelijk resultaat 
Een actueel verslag van onze uitgeoefende activiteiten is te lezen in ons ‘Jaaroverzicht 2017’. 
http://merelfoundation.nl/wp-content/uploads/2014/03/Jaaroverzicht-2017.pdf 
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Doelstellingen 2018 
• Onderwijs verder integreren binnen de Kleine Wereld. 
• Sensorische informatieverwerking implementeren in onze aanpak. 
• Een dataregistratie systeem introduceren voor een efficiëntere werkwijze. 
• Plannen ontwikkelen voor een vervolgproject voor kinderen die niet kunnen uitstromen naar een vorm  

van onderwijs. 
 
Bestuur, Raad van Toezicht en Ouderadviescommissie 
 
Bestuur 
De Merel Foundation kent een dubbel hoofdig bestuur. De Raad van Bestuur van de Merel Foundation wordt 
gevormd door Rein Rijkens (Voorzitter) en Femke Rijkens (Secretaris / Penningmeester). Meer over de 
bestuurders staat beschreven in ‘Ons beleidsplan’. 
http://merelfoundation.nl/wp-content/uploads/2014/03/2017-06-14-Beleidsplan-2017-2019.pdf 
 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht wordt gevormd door Maarten Rijkens (Voorzitter), Jacqueline van Oijen (tevens lid 
van Audit Commissie) en Jeanet Zonneveld (tevens lid van Audit Commissie). De Raad van Toezicht is vier 
keer bijeengekomen in 2017. Meer over de leden van de Raad van Toezicht staat beschreven in  
‘Ons beleidsplan’. 
http://merelfoundation.nl/wp-content/uploads/2014/03/2017-06-14-Beleidsplan-2017-2019.pdf 
 
Ouderadviescommissie 
De Ouderadviescommissie wordt gevormd door Jacqueline van Oijen (voorzitter), Suzanne van Nierop, 
Angelique van der Klugt, Malu Spijkers, Tobias van der Avort, Erik de Vries en Hermen-Jan Hupkens.  
De commissie is twee keer bijeengekomen in 2017. 
 
Beloningsbeleid 
• Aan de bestuurder wordt geen beloning toegekend voor de beleidsbepalende werkzaamheden.  

De bestuurders ontvangen wel een beloning voor hun operationele werkzaamheden. Het brutosalaris en 
de onkostenvergoeding is binnen de richtlijnen van de CAO Jeugdzorg en is vastgesteld door de Raad 
van Toezicht. 

• De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding of onkostenvergoeding. 
• De medewerkers van de Merel Foundation worden beloond volgens de CAO Jeugdzorg. 
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Beleid aangaande ons vermogen 
• In 2016 heeft het bestuur een bestemmingsreserve gevormd ten behoeve van de herhuisvesting. In 2017 

is gebleken dat de uitgaven ten behoeve van de herhuisvesting deels zijn gefinancierd door giften en 
subsidies. De aanwending van de bestemmingsreserve is niet nodig gebleken. Het bestuur heeft besloten 
bestemminsreserve te herbestemmen voor het ontwikkelen van het vervolgproject. 

• Het bestuur wil in 2018/2019 een vervolgproject vormgeven voor kinderen die niet kunnen uitstromen naar 
een vorm van onderwijs. Het bestuur heeft besloten een bestemmingsreserve te vormen ten bedrage van 
€110.000. 

• De overige vrije reserves is door het bestuur aangemerkt als weerstandsvermogen. 
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Jaarrekening 2017 
 
Balans 
(Na voorstel resultaatbestemming, in Euro’s) 
 
 Noot Per 31 december 2017 Per 31 december 2016 

Activa      

Materiële vaste activa      

Inventaris 1  13.348  - 

      

Vlottende activa      

Vorderingen  17.875  -  

Handelsdebiteuren 2 42.100  13.722  

Overige vorderingen en overlopende activa  -  -  
   59.975  13.722 

Liquide middelen 3  199.618  162.668 

Totaal   272.941  176.390 

 
 
 Noot Per 31 december 2017 Per 31 december 2016 

Passiva      

Eigen vermogen 4     

Bestemmingsreserve  110.000  110.000  

Overige reserves  95.395  7.886  

   205.395  117.886 
Kortlopende schulden      

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

5 21.295  21.726  

Overige schulden en overlopende passiva 6 46.251  36.778  

   67.546  58.504 

Totaal   272.941  102.946 
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Winst‑en‑verliesrekening 
 (in Euro’s) 
 
 Noot Per 31 december 2017 Begroot 2017 Per 31 december 2016 

Baten        

Netto‑omzet 7 636.424  661.905  435.646  

Overige baten 8 1.185  -  5.853  

Totale baten   637.609  661.905  441.499 

        

Lasten        

Lonen en salarissen 9 365.716  404.646  248.703  

Sociale lasten en 
pensioenlasten 

 75.448  75.000  63.045  

Overige bedrijfskosten 10 108.936  93.732  77.856  

Totale lasten   550.100  573.378  389.604 

        

Batig saldo   87.509  88.527  51.895 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 BW 2. 

Schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de 
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings‑ of vervaardigings-
prijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

Handelsdebiteuren 
De vorderingen op handelsdebiteuren worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden 
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Overige vorderingen 
De overige vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen 
voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan voor zover niet anders vermeld ter vrije beschikking van de vennootschap. 

Eigen vermogen 
Overige reserves zijn alle reserves, anders dan de wettelijke reserves en de statutaire reserves.  
Overige reserves zijn vrij besteedbaar. 

Kortlopende schulden 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 
Schulden aan leveranciers en handelskredieten worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Schulden wegens belastingen en premies sociale verzekeringen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. 

Overlopende passiva 
Overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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Overige schulden 
Overige kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar 
toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen.  
 
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking 
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
 
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.  

Vennootschapsbelasting 
Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de 
organisatie van jeugdzorg/-hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten contracten af 
met de diverse aanbieders van jeugdzorg/-hulp. Voor de jeugdzorginstelling zelf kan de wijziging van 
subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op contractbasis (vanaf 2015) tot het risico van 
(gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden. Jeugdzorginstellingen kunnen (en konden overigens) 
niet zondermeer een beroep doen op de subjectieve “zorgvrijstelling” van de Wet op de 
Vennootschapsbelasting (VPB). Oorzaak van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat 
jeugdzorginstellingen veelal geen beroep meer kunnen doen op het zogenaamde ‘subsidiebesluit’, omdat 
niet meer wordt voldaan aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor kunnen jeugdzorginstellingen 
(meestentijds stichtingen) in beginsel een onderneming in fiscale zin drijven met 
vennootschapsbelastingplicht (al dan niet partieel) tot gevolg. Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is 
voor deze instellingen vervolgens van belang of er nog andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om 
(gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te voorkomen.  
 
Momenteel vindt op landelijk niveau overleg plaats ten aanzien van de hierboven geschetste fiscale 
problematiek. Over de eventuele uitkomsten van dit overleg, meer in het bijzonder of en onder welke 
voorwaarden vennootschapsbelastingplicht kan worden afgewend, is thans nog niets inhoudelijks bekend. 
Om voornoemde reden is geen rekening gehouden met een eventuele belastingplicht in de jaarrekening. 
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Toelichting op de balans 
 
Activa 

Noot 1  Materiele vaste activa 
(in Euro’s) 
 
 2017 2016 

Stand per 1 januari - - 

Investering 15.703 - 

Afschrijving -2.355 - 

Stand per 31 december 13.348 - 

 

Noot 2  Handelsdebiteuren 
(in Euro’s) 
 
 Per 31 december 2017 Per 31 december 2016 

Debiteuren 42.100 13.722 
 

Noot 3  Liquide middelen 
(in Euro’s) 
 
 Per 31 december 2017 Per 31 december 2016 

ABN AMRO Bank NV, rekening-courant 9.051 2.668 

ABN AMRO Bank NV, spaarrekening 190.567 160.000 

Totaal 199.618 162.668 
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Passiva 

Noot 4  Eigen vermogen 
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven. 
 
(in Euro’s) 
 
 Bestemmingsreserve Overige reserves Totaal 

Stand per 1 januari 2017 110.000 7.886 117.886 

Uit resultaatverdeling - 87.509 87.509 

Stand per 31 december 2017 110.000 95.395 205.395 

 
In 2016 heeft het bestuur een bestemmingsreserve gevormd ten behoeve van de herhuisvesting. In 2017 is 
gebleken dat de uitgaven ten behoeve van de herhuisvesting deels zijn gefinancierd door giften en 
subsidies. De aanwending van de bestemmingsreserve is niet nodig gebleken. Het bestuur heeft besloten 
bestemmingsreserve te herbestemmen voor het ontwikkelen van het vervolgproject. 
 

Noot 5  Belastingen en premies sociale verzekeringen 
(in Euro’s) 
 
 Per 31 december 2017 Per 31 december 2016 

Loonheffing 19.761 19.424 

Pensioenen 1.537 2.302 

Totaal 21.298 21.726 

 

Noot 6  Overige schulden en overlopende passiva 
(in Euro’s) 
 
 Per 31 december 2017 Per 31 december 2016 

Te betalen huisvestingskosten 14.525 4.800 

Vakantiegeld 12.021 11.978 

Opleidingskosten 4.700 20.000 

Te besteden gift NSGK 10.000 - 

Accountantskosten 2.500 - 

Overige schulden 2.505 - 

Totaal 46.251 36.778 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
Huur 
De stichting is in 2017 een huurverplichting aangegaan. De jaarlijkse huur bedraagt € 22.700. Het 
huurcontract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 
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Toelichting op de winst‑en‑verliesrekening 
 
Noot 7  Netto‑omzet 
(in Euro’s) 
 
 2017 2016 

Omzet WLZ via onderaannemerschap 286.869 255.480 

Omzet Jeugdwet 336.655 170.266 

Ouderbijdrage 12.900 9.900 

Totaal 636.424 435.646 
  

Noot 8  Overige baten 
(in Euro’s) 
 
 2017 2016 

Giften en donaties - 5.853 

Rentebaten 1.186 - 

Totaal 1.186 5.853 

 

Noot 9  Lonen en salarissen 
 
Lonen en salarissen 
(in Euro’s) 
 
 2017 2016 

Brutolonen en ‑salarissen 306.702 259.187 

Inhuur derden 62.923 5.130 

Ontvangen ziekengeld -5.195 -17.948 

Vrijwilligersvergoeding 1.286 1.884 

Totaal 365.716 248.703 
 
Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het boekjaar was er gemiddeld 11,9 FTE in dienst van de stichting. 
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Sociale lasten en pensioenlasten 
(in Euro’s) 
 
 2017 2016 

Sociale lasten 51.235 42.543 

Pensioenlasten 24.213 20.502 

Totaal 75.448 63.045 

 

Noot 10  Overige bedrijfskosten 
(in Euro’s) 
 
 2017 2016 

Overige personeelskosten 14.996 41.432 

Inrichten passende leeromgeving / 
herhuisvesting 

38.578 - 

Giften ontvangen ten behoeve van het 
inrichten van de leeromgeving 

-17.748 - 

Huisvestingskosten 19.271 9.989 

Kantoorkosten 3.439 3.313 

Afschrijvingen 2.355 - 

Algemene kosten 34.598 9.736 

Kosten verband houdend met begeleiding 13.447 13.386 

Totaal 108.936 77.856 
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Overige gegevens 
 
Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring 
Aangezien de Merel Foundation binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel 9 Boek 2 BW) 
valt, behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te worden 
toegevoegd. 
 
Ondertekening 
Ondertekend te Leiden op 18 april 2018 door: 
 
 
 
Was getekend 
 
 
 
 
Rein Rijkens  
Bestuur - Voorzitter 

 
 
Was getekend 
 
 
 
 
Femke Rijkens 
Bestuur - Secretaris / Penningmeester 

 
 
 
Was getekend 
 
 
 
 
Jeanet Zonneveld 
Raad van Toezicht – Voorzitter Audit Commissie 

 
 
 
Was getekend 
 
 
 
 
Jacqueline van Oijen 
Raad van Toezicht - Audit Commissie 

 
 
 
 




