
 

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/over-ons/documenten/ 

Beloningsbeleid: CAO Sociaal Werk 

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

https://www.mensenwelzijn.nl/over-ons/documenten/ 
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Balans 

 
Balansdatum 31-12-2021 

 

 



 

 

 

Toelichting op de balans: Het financieel beleid van Mens en Welzijn Voorst is gericht op het 

duurzaam en verantwoord realiseren van de visie en doelstelling(en) 

zoals geformuleerd in het visiedocument 2020-2024. Voor de 

stichting zijn haar financieel beleid en inhoudelijke strategische 

doelen onlosmakelijk met elkaar verbonden. In algemene zin is de 

organisatie met haar financieel beleid gericht op het beheren van 

maatschappelijke middelen van de organisatie en het sturen van deze 

middelen naar het bereiken van maatschappelijke doelen op een 

manier dat het voortbestaan van de organisatie niet in gevaar komt. 

Eventuele financiële risico’s tracht de organisatie te beheersen door 

voldoende financiële buffer in stand te houden. Dit blijft de komende 

jaren aandacht vragen omdat de organisatie te maken heeft met een 

aantal jaren achtereen dalende reserves, sneller opeenvolgende 

maatschappelijke ontwikkelingen die grote impact hebben en risico’s 

meebrengen op het primaire proces van Mens en Welzijn Voorst en 

op de bedrijfsvoering en die investeringen vragen die het mogelijk 

maken op deze ontwikkelingen in te spelen. Voor het kunnen 

opvangen van meerdere forse veranderingen die te maken met 

hebben met de strategische koerswijziging is een 

bestemmingsreserve aangemaakt. 



 
 

Staat van baten en lasten 

 

 



 

 
 

 
Toelichting op staat van baten en lasten: Voor Mens en Welzijn Voorst was 2021 het eerste 

jaar zonder omzet uit de maatwerkvoorziening. Deze 

voorziening is per 1 januari 2021 afgestoten. De 

inkomsten buiten de basis- en tijdelijke subsidies van 

de gemeente Voorst zijn gegenereerd uit bijdragen 

voor aanvullende activiteiten, fonds- en 

sponsorwerving. In verband met de noodgedwongen 

latere start van de nieuwe inloopvoorziening is later 

personeel ingezet. Daarnaast zijn in 2021 middelen 

gereserveerd voor een aantal uitgaven waar Mens en 

Welzijn Voorst de komende jaren mee te maken krijgt 

zoals de transitie naar een inloopvoorziening, de 

verhuizing uit Klein Twello en een ander rapportage- 

en registratiesysteem.  

Algemeen uitgangspunt blijft dat de begroting geen 

grote tekorten vertoont en dat Mens en Welzijn 

Voorst over voldoende weerstandsvermogen blijft 

beschikken met een gezond vermogen om enerzijds 

te kunnen anticiperen op relevante maatschappelijke 

ontwikkelingen en anderzijds om onvoorziene 

veranderingen met grote gevolgen voor personeel op 

te kunnen vangen. 

 

 

 


