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Merel Foundation – onze stichting 
 
Onze missie 
We streven naar een gelukkig, zinvol en een zo zelfredzaam mogelijk bestaan voor kinderen en volwassen 
met autisme die afhankelijk zijn van intensieve zorg. 
 
Onze visie 
 

De Merel Foundation is opgericht om maatwerk zorgprojecten te realiseren die 
aansluiten bij de zorgbehoefte van Merel en personen als Merel gedurende al de 
fasen van hun leven. We streven naar ontwikkelingsgerichte zorg welke aansluit 
op de motivatie en talenten van het individu. Vanuit een positieve benadering 
willen we passende en hoogwaardige zorg verzorgen. We hebben geen 
winstoogmerk en kunnen al onze beschikbare middelen aanwenden om onze 
missie te realiseren. 
 
Details m.b.t. onze stichting 
 
KvK-nummer   61149683 
RSIN  854229267 
Rechtsvorm   Stichting 
Statutaire naam Stichting Merel Foundation 
Ook genoemd Merel Foundation 
Statutaire zetel   Gemeente Leiden 
Datum akte van oprichting 24-07-2014 
ANBI sinds 24-07-2014 
Eerste inschrijving handelsregister 25-07-2014 
ISO 9000:2015 gecertificeerd sinds 30-11-2016 
 
Ons motto 
 

Think positive, be positive and positive things will happen! 
 
Jaaroverzicht 2019 
Lees meer over de Merel Foundation en onze projecten in ons Jaaroverzicht 2019: 
http://merelfoundation.nl/wp-content/uploads/2014/03/2019-12-18-Jaaroverzicht-2019.pdf 
 
 



MV\UKH[PVU

  

          Jaarverslag 2019 3 

De Kleine Wereld – ons early intervention project 
Voor jonge kinderen met autisme (3 - 10 jaar) | Actief vanaf eind 2014 
 
Missie 
Met De Kleine Wereld bieden wij een plek waar jonge kinderen met autisme en een ontwikkelings-
achterstand (3 tot 5 jaar bij plaatsing) intensief worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Wij willen deze 
kinderen voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij. 
 
Visie 
Wij geloven in een positieve en individuele aanpak ‘volledig vanuit het kind’ In het programma sluiten wij 
organisch aan op de motivatie en talenten van de kinderen. Hierbij passen we Applied Behavior Analyses 
toe als wetenschappelijk effectief bewezen aanpak. We hanteren de VB MAPP als curriculum voor de 
persoonlijke leerdoelen en borgen deze in een Individueel Educatie Plan. We werken samen met ouders, 
opa’s en oma’s, thuisbegeleiders en professionals uit zorg en onderwijs. Door met een hoog opgeleid en 
enthousiast team een optimale omgeving voor het kind te creëren en eigentijdse en individuele hulpmiddelen 
te gebruiken, proberen we het maximale uit het kind te halen. 
 
Kernwaarden De Kleine Wereld 
• Positief 
• Enthousiast 
• Leergierig 
• Vindingrijk 
 
Ontwikkeling 
De Kleine Wereld is gegroeid van vier kinderen in december 2014 naar negentien kinderen anno 2019.  
Naast onze instroomgroep en onze middengroep hebben we met onze onderwijs/zorg groep (onze Samen 
naar School klas) onderwijs expertise kunnen toevoegen aan het programma.  
 
Lees meer over De Kleine Wereld in onze brochure: 
http://merelfoundation.nl/wp-content/uploads/2014/03/Brochure-DKW.pdf 
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Het Buitenhuis – ons vervolgproject 
Voor jongeren met autisme (7 - 21 jaar) en ouderen met dementie | opening medio 2023 
 
Voor de kinderen die niet zullen uitstromen naar onderwijs zijn wij Het Buitenhuis aan het ontwikkelen.  
Met Het Buitenhuis willen we hoogwaardige dagbesteding creëren voor jongeren met autisme met een 
verstandelijke beperking. De jongeren zijn niet in staat deel te nemen aan een vorm van onderwijs. Het is 
essentieel om deze jongeren voor te bereiden op een gelukkig, zinvol en een zo zelfstandig mogelijk 
bestaan. In de setting van Het Buitenhuis willen we tevens dagbesteding gaan verzorgen voor ouderen met 
dementie. We hebben sinds augustus 2018 een pilot groep voor Het Buitenhuis. 
 
Missie 
Met Het Buitenhuis willen wij een plek creëren waar jongeren met autisme worden voorbereid op een zo 
zelfredzaam, zinvol en gelukkig mogelijk bestaan. 
 
Visie 
Wij willen de jongeren tot ontwikkeling brengen door te leren in een natuurlijke setting (Natural Environment 
Teaching). Door paard te rijden, te koken, te tuinieren, te sporten en bijvoorbeeld door muziek te maken. In 
het programma sluiten wij organisch aan op de motivatie en talenten van de jongeren. Hierbij passen we 
Applied Behavior Analyses toe als wetenschappelijk effectief bewezen aanpak. We hanteren de Essential 
For Living als curriculum voor de persoonlijke leerdoelen en borgen deze in een Individueel Educatie Plan. 
Gedurende de dag anticiperen we op de Sensorische Informatieverwerking van de jongeren. De 
programma's worden begeleid door deskundigen gecombineerd met medewerkers met een passie voor de 
verschillende programmaonderdelen. Alles in een huiselijke, natuurlijke en veilige omgeving.  
 
Kernwaarden Het Buitenhuis 
• Positief 
• Gepassioneerd 
• Authentiek 
• Vindingrijk 
 
 
Ons toekomstig woonproject 
Voor jong volwassenen met autisme (vanaf 21 jaar) | opening medio 2029 
 
Met de woonvoorziening willen wij een thuis gaan bieden aan een kleine groep jong volwassenen met 
autisme en een verstandelijke beperking. De woonvoorziening zal worden gesitueerd op het terrein van Het 
Buitenhuis. Bij de realisatie van Het Buitenhuis zullen we rekening houden met dit toekomstige project. 
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Bestuursverslag 
 
Realisatie 2019 
 
Kengetallen per 31 december 
• Aantal kinderen: De Merel Foundation had 19 kinderen in behandeling. 
• Aantal FTE: De Merel Foundation had gemiddeld 18,1 FTE’s in loondienst.  
• Ziekteverzuim: 1,4%. 
 
Realisatie doelstellingen 
In ons Beleidsplan 2017 - 2019 had het creëren van doorstroom- en uitstroommogelijkheden voor onze 
kinderen onze grootste prioriteit. Met onze Samen naar School klas en onze pilotgroep voor Het Buitenhuis, 
hebben wij hierin voorzien. Voor kinderen met een verschillend perspectief bieden wij ontwikkelingsgerichte 
zorg, die aansluit bij hun behoeften. De organisatie is op veel fronten gegroeid. We hebben veel nieuwe 
tools ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de ouderopleiding, een opleiding voor thuisbegeleiders en het 
Sensorisch Dieet. Het aantal kinderen is toegenomen naar 19 kinderen eind 2019. Eind 2019 is de Samen 
naar School klas gecontinueerd van pilot naar een duurzaam project. Middels een convenant hebben wij de 
onderlinge samenwerking geformaliseerd waarmee de samenwerking een vaste vorm heeft gekregen. Ook 
hebben we in 2019 onze visie en communicatiestijl ontwikkeld voor Het Buitenhuis. 
 
Een actueel verslag van onze uitgeoefende activiteiten is te lezen in ons ‘Jaaroverzicht 2019’. 
http://merelfoundation.nl/wp-content/uploads/2014/03/2019-12-18-Jaaroverzicht-2019.pdf 
 
Realisatie begroting 
• De omzet is hoger als begroot als gevolg van het feit dat er meer kinderen in zorg zijn dan was begroot. 

De groepen Vlinder en Pinguïn zijn sneller opgeschaald dan was voorzien. 
• De stijging van de personeelskosten wordt enerzijds verklaard door een toename van het aantal 

medewerkers. Anderzijds zijn de lonen gestegen als gevolg van loonstijging die verband houdt met een 
verzwaring van de functie. 

 
Doelstellingen 2020 
Q2 | Visie op ondersteunende communicatie gereed voor implementatie 
Q2 | Cliënt- en medewerkerstevredenheid onderzoek afgenomen 
Q3 | Weldoeners voor de initiële investering van Het Buitenhuis gevonden 
Q3 | Passende locatie voor Het Buitenhuis gevonden 
Q4 | Programma van eisen voor Het Buitenhuis gereed 
Q4 | Plan van Aanpak voor Samen naar School klas bovenbouw groep gereed 
Q4 | Verkenning observatiegroep met kinderdagverblijf en ambulante zorg afgerond 
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Begroting 2020 
 
Baten   

Netto‑omzet 1.038.639  

Totale baten  1.038.639 
   
Lasten   
Personeelskosten 798.631  
Overige personeelskosten incl. deskundigheidsbevordering 41.700  
Overige bedrijfskosten 154.453  
Totale lasten  994.784 
   
Batig saldo  43.855 
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Bestuur, Raad van Toezicht en Ouder Advies Commissie 
 
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. Meer over de bestuurders staat beschreven in 
‘Ons beleidsplan’. 
 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht wordt gevormd door Maarten Rijkens (voorzitter), Jacqueline van Oijen (tevens lid 
van Audit Commissie en voorzitter van de Ouder Advies Commissie) en Jeanet Zonneveld (tevens voorzitter 
van Audit Commissie). De Raad van Toezicht is vier keer bijeengekomen in 2019. Meer over de leden van 
de Raad van Toezicht staat beschreven in ‘Ons beleidsplan’. 
 
Ouder Advies Commissie 
De Ouder Advies Commissie wordt gevormd door Jacqueline van Oijen (voorzitter), Suzanne van Nierop, 
Angelique van der Klugt, Malu Spijkers, Tobias van der Avort, Erik de Vries, Hermen-Jan Hupkens, Erik van 
Oudheusden en Leendert Parlevliet. De commissie is twee keer bijeengekomen in 2019. 
 
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. 
 
Beleid aangaande ons vermogen 
• Het bestuur wil in 2019 een vervolgproject vormgeven voor kinderen die niet kunnen uitstromen naar  

een vorm van onderwijs. Het bestuur heeft besloten een bestemmingsreserve te verhogen tot 300.000. 
• De overige vrije reserves is door het bestuur aangemerkt als weerstandsvermogen. Het bestuur streeft 

naar een weerstandsvermogen van 50% van de loonkosten. De Merel Foundation is afhankelijk van een 
beperkt aantal financiers, teneinde de zorg te continueren wil de Merel Foundation tenminste en half jaar 
loon kunnen doorbetalen bij het staken van eventuele bekostiging. 
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Jaarrekening 2019 
 
Balans 
(Na voorstel resultaatbestemming, in Euro’s) 
 
 Noot Per 31 december 2019 Per 31 december 2018 

Activa      

Materiële vaste activa      

Inventaris 1  7.067  10.207 

      

Vlottende activa      

Vorderingen  -  4.000  

Handelsdebiteuren  142.460  91.782  
Overige vorderingen en overlopende activa 2 10.464  5.513  
   152.924  101.295 
Liquide middelen 3  421.239  269.906 

Totaal   581.230  381.408 
 
 
 Noot Per 31 december 2019 Per 31 december 2018 

Passiva      

Eigen vermogen 4     

Bestemmingsreserve  300.000  200.000  

Overige reserves  131.616  126.906  

   431.616  326.906 
Kortlopende schulden      

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

5 34.137 
 

 26.018  

Overige schulden en overlopende passiva 6 115.477  28.484  
   149.614  54.502 
Totaal   581.230  381.408 
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Staat van baten en lasten 
 (in Euro’s) 
 
 Noot Per 31 december 2019 Begroot 2019 Per 31 december 2018 

Baten        

Netto‑omzet 7 955.475  842.652  790.264  

Overige baten  -  -  -  

Totale baten   955.475  842.652  790.264 
        
Lasten        
Lonen en salarissen 8 543.280  494.124  431.608  
Sociale lasten en 
pensioenlasten 

 127.377  112.435  98.919  

Overige bedrijfskosten 9 180.185  180.078  138.406  
Totale lasten   850.842  786.637  668.933 
        
Financiële baten en lasten   77  -  180 
        
Batig saldo 10  104.710  56.015  121.511 

        

Resultaatbestemming        

Toegevoegd aan 
bestemmingsreserve 

  100.000    90.000 

Saldo ten gunste van 
algemene reserve 

  4.710  56.016  31.511 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 BW 2 en Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving 640. 

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. 

Bestemmingsreserve 
Het vermogen is bestemd voor de ontwikkeling van het vervolgproject. Het bestuur wil in de komende vijf 
jaar een vervolgproject ontwikkelen voor tieners met autisme en een verstandelijke beperking die niet 
kunnen uitstromen naar een vorm van onderwijs. 

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.  

Waarderingsgrondslagen WNT 
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- 
en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels. 

Vennootschapsbelasting 
Rechtspersonen (besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, stichting of verenging) vallen in 
het algemeen onder de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, waarbij voor stichtingen en verengingen 
geldt dat zij belastingplichtig zijn indien en voor zover zij een onderneming drijven. Als vaststaat dat er 
(gedeeltelijk) sprake is van een belastingplichtig lichaam, moet nog worden beoordeeld of een vrijstelling van 
toepassing is.                                                                                                                                                                        
Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de 
organisatie van jeugdhulp. Hiertoe sluiten gemeenten contracten af met de diverse jeugdhulpaanbieders. 
Voor de jeugdhulpaanbieders zelf kan de wijziging van subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op 
contractsbasis (vanaf 2015) - meer dan voorheen - tot het risico van (gedeeltelijke) vennootschapsbelasting-
plicht leiden, omdat stichtingen en verenigingen die ook jeugdhulp aanbieden door deze wijze van bekosting 
in beginsel een onderneming in fiscale zin drijven. Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is voor deze 
combinatie-instelling net als voor andere zorginstellingen vervolgens van belang of er nog andere 
mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te voorkomen. Hierbij 
valt te denken aan de zogenoemde ‘zorgvrijstelling’ in de vennootschapsbelasting.  
 
De instelling heeft een analyse gemaakt van de eventuele vennootschapsbelastingplicht en gezien de 
werkzaamheden die de stichting uitvoert: 
• zorg ten behoeve van jeugdigen vanwege een verstandelijke of lichamelijke beperking van die jeugdigen; 
• begeleiding, inhoudende het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het 

zelfstandig functioneren van jeugdigen met een lichamelijke, zintuiglijke, somatische, gediagnosticeerde 
psychische of verstandelijke beperking; 

• geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen, voor zover het zorg betreft waarop voor meerderjarigen 
aanspraak bestaat op grond van het basispakket Zvw of de Wlz; 

• het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging 
gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een beperking. 

 
Is geconcludeerd dat gebruik gemaakt kan worden van de zorgvrijstelling en er geen VPB verschuldigd is.  
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Toelichting op de balans 
 
Activa 

Noot 1  Materiele vaste activa 
(in Euro’s) 
 
 2019 2018 

Stand per 1 januari 10.207 13.348 
Investering - - 

Afschrijving -3.140 -3.141 

Stand per 31 december 7.067 10.207 
   
Aanschafwaarde 15.703 15.703 
Cumulatieve afschrijvingen -8.636 -5.496 
Stand per 31 december 7.067 10.207 

Noot 2  Overige vorderingen en overlopende activa 
(in Euro’s) 
 
 Per 31 december 2019 Per 31 december 2018 

Vooruitbetaalde kosten 4.951  

Waarborg huur 5.513 5.513 

Totaal 10.464 5.513 

Noot 3  Liquide middelen 
(in Euro’s) 
 
 Per 31 december 2019 Per 31 december 2018 

ABN AMRO Bank NV, rekening-courant 161.161 54.726 

ABN AMRO Bank NV, spaarrekening 260.078 215.180 

Totaal 421.239 269.906 
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Passiva 
 
In onderstaande tabel is het verloop van het eigen vermogen weergegeven. 

Noot 4  Eigen vermogen 
(in Euro’s) 
 
 Bestemmingsreserve Overige reserves Totaal 

Stand per 1 januari 2019 200.000 126.906 326.906 

Uit resultaatverdeling 100.000 4.710 104.710 

Stand per 31 december 2019 300.000 131.616 431.616 
 
Het vermogen is bestemd voor de ontwikkeling van Het Buitenhuis. Het bestuur wil in de komende vijf jaar 
een project ontwikkelen voor tieners met autisme en een verstandelijke beperking die niet kunnen uitstromen 
naar een vorm van onderwijs. 
 
Het vermogen is gevormd door financiering vanuit de WLZ en de Jeugdwet. De verdeling is als volgt: 
 
Vermogensopbouw 
(in Euro’s) 
 
Vermogensopbouw WLZ 218.154 

Vermogensopbouw Jeugdwet 213.462 

Stand per 31 december 2019 431.616 

Noot 5  Belastingen en premies sociale verzekeringen 
(in Euro’s) 
 
 Per 31 december 2019 Per 31 december 2018 
Loonheffing 33.103 25.107 

Pensioenen 1.034 911 

Totaal 34.137 26.018 
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Noot 6  Overige schulden en overlopende passiva 
(in Euro’s) 
 
 Per 31 december 2019 Per 31 december 2018 

Voorstel afrekening TWO 70.535 - 

Te betalen huisvestingskosten 5.879 6.133 
Vakantiegeld en -dagen 22.004 19.531 

Opleidingskosten - 500 

Te betalen eindejaarsuitkering 10.931 - 

Accountantskosten 4.745 2.500 

Overige schulden 1.383 - 

Totaal 115.477 46.251 
 
Voorstel afrekening TWO 
(in Euro’s) 
 
Productieverantwoording (gefactureerd) 2019 628.626 

Voorstel afrekening 2019 op basis van budgetneutraliteit 558.091 

Voorstel afrekening TWO 70.535 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
Huur 
De stichting is huurverplichtingen aangegaan ten behoeve van de locaties op de Johan Wagenaarlaan 14 en 
de Kennedylaan 1 te leiden. De jaarlijkse huur bedraagt € 37.800. Het huurcontract van de Johan 
Wagenaarlaan wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het huurcontract van de Kennedylaan wordt jaarlijks 
stilzwijgend verlengd. 
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Toelichting op de winst‑en‑verliesrekening 
 
Noot 7  Netto‑omzet 
(in Euro’s) 
 
 2019 2018 

Omzet WLZ via onderaannemerschap 304.766 301.946 

Omzet Jeugdwet (Holland Rijnland,  
Kaag en Braassem en H10) 

643.054 477.158 

Ouderbijdrage 7.655 11.160 

Totaal 955.475 636.424 

Noot 8  Lonen en salarissen 
 
Lonen en salarissen 
(in Euro’s) 
 
 2019 2018 

Brutolonen en ‑salarissen 520.843 404.148 

Inhuur derden 38.818 31.635 
Ontvangen ziekengeld -16.881 -5.459 

Vrijwilligersvergoeding 500 1.284 

Totaal 543.280 431.608 
 
Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het boekjaar was er gemiddeld 18,1 FTE in dienst van de stichting. 
 
Sociale lasten en pensioenlasten 
(in Euro’s) 
 
 2019 2018 

Sociale lasten 85.224 67.989 
Pensioenlasten 42.153 30.930 

Totaal 127.377 98.919 
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Toelichting inzake WNT 
(in Euro’s) 
 
 Beloning Uitgestelde beloning 

R.P. Rijkens 75.662 7.349 

F. Rijkens 69.441 7.349 

De Raad van Toezicht heeft het bestuur ingedeeld in klasse I met een maximum van € 107.000. De leden 
van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning. 

Noot 9  Overige bedrijfskosten 
(in Euro’s) 
 
 2019 2018 

Overige personeelskosten 45.685 22.346 

Inrichten passende leeromgeving / 
herhuisvesting 

19.032 38.502 

Giften ontvangen ten behoeve van het 
inrichten van de leeromgeving 

-6.568 -26.760 

Huisvestingskosten 51.289 43.680 

Kantoorkosten 6.570 5.023 

Afschrijvingen 3.141 3.141 

Algemene kosten 37.529 35.784 

Kosten verband houdend met begeleiding 23.507 16.690 

Totaal 180.185 138.406 

Noot 10  Financiële baten en lasten 
(in Euro’s) 
 
 2019 2018 

Rentebaten 77 180 

Totaal 77 180 
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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 en 
artikel 13 lid f van Richtlijnen voor de verslaggeving WTZi) valt, behoeft aan de jaarrekening en het 
jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd. 
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Ondertekening 
 
Vaststelling Bestuur 
 
Ondertekend te Leiden op 15 april 2020 door: 
 
 
 
Was getekend 
 
 
Rein Rijkens  
Bestuur - Voorzitter 

 
 
Was getekend 
 
 
Femke Rijkens 
Bestuur - Secretaris / Penningmeester 

 
Goedkeuring door de Raad van Toezicht 
 
Ondertekend te Leiden op 15 april 2020 door: 
 
 
 
Was getekend 
 
 
Jeanet Zonneveld 
Raad van Toezicht - Voorzitter Audit Commissie 

 

 
 
 
 
 
 
Was getekend 
 
 
Jacqueline van Oijen 
Raad van Toezicht - Audit Commissie 

 
 
 
Was getekend 
 
 
Maarten Rijkens 
Raad van Toezicht - Voorzitter Raad van Toezicht 
 
 




