
 

Publicatieplicht ANBI 

 

Algemene gegevens  

 
Naam:    Stichting Mens en Welzijn Voorst 

KVK:    08169738 

Adres:    Maarten Tromplaan 2, 7391 KH TWELLO 

Telefoonnummer:  0571-279090 

E-mailadres:   info@mensenwelzijn.nl 

Website:   www.mensenwelzijn.nl 

RSIN:    818703088 

Actief in sector:  Welzijn – Overig welzijnswerk 

Actief in:   Nederland, gemeente Voorst 

Aantal medewerkers:  13 

Aantal vrijwilligers:  141 

 

Algemeen bestuurslid:  R. Terwijn (eenhoofdige Raad van Bestuur) 

 

Doelgroepen:  Algemeen publiek 

       Ouderen 

Doestelling: De stichting heeft ten doel het in stand houden van een welzijnsorganisatie, 

die zich inzet voor een samenleving waarin jong en oud, allochtoon en 

autochtoon, arm en rijk zich betrokken voelen bij elkaar en bij hun omgeving 

en blijvend op een zinvolle manier in de samenleving kunnen participeren. De 

stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het leveren van 

een bijdrage aan de versterking van de sociale infrastructuur en de kwaliteit 

van wonen en leven in de gemeente Voorst. In het bijzonder richt de stichting 

zich op mensen en groepen die niet voldoende zijn toegerust om op eigen 

kracht te kunnen participeren in de samenleving. 

Beleidsplan: Het beleidsplan van de stichting is gepubliceerd op de website: 

https://www.mensenwelzijn.nl/wp-content/uploads/2021/04/Beleidsplan-

en-beloningsbeleid-2021.pdf 

Beloningsbeleid: CAO Sociaal Werk 

Activiteitenverslag: Jaarlijks publiceert de stichting een activiteitenverslag op haar website: 

https://www.mensenwelzijn.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarverslag-

2020-02062021.pdf 
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Balans 

 
Balansdatum 21-12-2020 

 

 



 

 

 

Toelichting op de balans: De wijzigingen in de activa hebben te maken met afwaardering i.v.m. 

verhuizing naar een nieuwe locatie, teruglopende opbrengsten WMO 

i.v.m. Corona-maatregelen en vooruit ontvangen subsidies 2021. 

Kortlopende schulden hangen ook samen met deze vooruit 

ontvangen subsidies en wijzigingen in de reserveringen t.b.v. 

frictiekosten en verloftegoeden. 



 
 

Staat van baten en lasten 

 

 

 



 
 

 
Toelichting op staat van baten en lasten: Het resultaat van 2020 kan net als in 2019 

grotendeels teruggevoerd worden op een sterk 

fluctuerende en in 2020 dalende inkomsten uit de 

dagbesteding en op structureel verlieslijdende 

onderdelen. Er was in 2020 wederom meer uitstroom 

dan instroom binnen de WMO dagbesteding en 

trajectbegeleiding. De Coronacrisis speelde hierin een 

belangrijke rol. Andere belangrijke factoren die het 

resultaat hebben beïnvloed, zijn de reorganisatie en 

de verwerving van additionele middelen via 

fondswerving. 

We verwachten dat het effect van de Corona-

aatregelen op termijn druk gaat zetten op de 

overheidsuitgaven. Het is niet onwaarschijnlijk dat op 

termijn zorgkosten een halt toe geroepen zullen 

moeten worden. Hierop hebben we in 2020 actief 

ingespeeld door onder andere met de gemeente in 

gesprek te gaan over dienstverlening op het gebied 

van preventie en ontwikkeling van nieuwe vormen 

van dienstverlening. De kracht van Mens en Welzijn 

Voorst ligt in het leveren van een bijdrage aan het 

voorkomen van problemen. Hiermee voorkomen we 

de inzet van meer specialistische en vaak duurdere 

professionele inzet. 

 

Algemeen uitgangspunt is dat de begroting geen 

tekorten vertoont en dat Mens en Welzijn Voorst 

over voldoende weerstandsvermogen blijft 

beschikken met een minimale solvabiliteit van zestig 

procent. Doordat we het negatieve resultaat 2020 

hebben kunnen beperkingen, ook door minder inzet 

van personeel, hebben we de solvabiliteit redelijk op 

peil kunnen houden. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


