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Inleiding 
De stichting Mijn Eigen Thuis (MET) wil op diverse manieren ouderinitiatieven ondersteunen. Een 

terugblik op het afgelopen jaar laat dit duidelijk en kleurrijk zien. Diverse ouderinitiatieven werden 

ondersteund met informatie, advies, doorverwijzing en/of met financiële middelen. 

Leden van ons bestuur waren aanwezig bij diverse bijeenkomsten, conferenties, beurzen om zelf 

daadwerkelijk te informeren en te adviseren. Er werd een succesvol symposium georganiseerd 

waarbij niet alleen relevante informatie werd gegeven en ervaringen werden gedeeld,maar ook een 

platform voor ontmoeting werd geboden. Vele nieuwe contacten werden gelegd. 

Samenwerking met nieuwe donateurs en met de SESAM academie werden geïnitieerd. Kortom,we 

mogen tevreden terug kijken. Echter, na bijna 7 jaar deze weg te hebben bewandeld, wordt het tijd 

ons wederom te bezinnen. 

Wat komt er maatschappelijk op ons af, hoe ontwikkelt het fenomeen ouderinitiatieven zich en wat 

kan de stichting MET in deze ontwikkelingen aan toegevoegde waarde bieden? 

Om hierop meer zicht te krijgen organiseert de stichting MET begin 2018 een brainstormsessie met 

landelijke experts  Verrijkt met deze opgefriste kennis hopen wij u in 2018 nog beter van dienst te 

kunnen zijn. 

 

Wat doet de stichting MET? 
De stichting MET ondersteunt en/of initieert ouderinitiatieven die er op gericht zijn jongeren met een 

functiebeperking eigenstandig te laten wonen in kleinschalige wooncomplexen met (mantel)zorg en 

domotica. De stichting doet dit door middel van het aanbieden van Kennis, Middelen en Partners (de 

zogenoemde KPN methode). Een breed kennisaanbod maar ook procesbewaking is nodig tijdens de 

ontwikkeling en bouwfase van een ouderinitiatief. Dat vergt ook professionele ondersteuning.  

Stichting MET werft daarom subsidies, fondsen en donateurs om die professionele ondersteuning 

financieel haalbaar te maken. Ook zoekt de stichting MET partners zoals bouwers, 

projectontwikkelaars, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, ICT en domotica bedrijven die 

vanuit hun optiek het doel van de stichting materieel, financieel of inhoudelijk willen steunen. 

  



Jaarverslag 2017 Stichting Mijn Eigen Thuis 
 

Overzicht aanvragen 
De stichting MET heeft zich bij de oprichting als doel gesteld om in een periode van tien jaar tijd 

tenminste 25 nieuwe kleinschalige wooninitiatieven te ondersteunen die samen onderdak bieden 

aan 500 jongeren in de leeftijdsgroep van 20 tot 30 jaar. De stichting, opgericht op 4 oktober 2011, 

heeft sinds 2012 die tijd 13 initiatieven ondersteund voor een bedrag van totaal € 49.000,--. Twee  

initiatieven zijn in die periode afgewezen, 4 zijn nog in behandeling. In het jaar 2017 hebben de 

volgende initiatieven contact opgenomen met de stichting MET: 

- Stichting in  Vianen, in ontwikkeling 

- Stichting in Lichtenvoorde, in ontwikkeling 

- Stichting in Nobelhorst in Almere, in ontwikkeling 

- Kleinschalig initiatief in Almere Haven, in ontwikkeling 

- Ouderinitiatief in Gorinchem, starter 

- Bestaand initiatief in Ede met doorstartvraag 

Een aanvraag is in 2017 afgewezen omdat deze woongroep in de voorlaatste fase verkeert en 

middelen nodig had voor concrete domotica, niet voor advies. De stichting MET is geen fonds voor 

fysieke zaken, verwijst wel door naar andere fondsen (ondermeer via het fondsengidsje). 

Bij een nieuwe aanvraag wordt meestal begonnen met een oriëntatie.  Wanneer blijkt dat het 

initiatief echt van start gaat, wordt maatwerk ondersteuning aangeboden in de vorm van Kennis, 

Middelen en Partners (de KMD methode). Sommige initiatieven hebben een doorlooptijd van 5 jaar 

nodig (tussen start en oplevering). 
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Andere activiteiten 
Bestuursleden van de stichting MET worden regelmatig uitgenodigd om voorlichting te geven of om 

deel te nemen aan activiteiten die te maken hebben met levensloopbestendig wonen voor jongeren 

met een beperking. In dat kader is in 2017 het volgende ondernomen: 

- Januari: algemene voorlichting tijdens de kennisbeurs van de nieuwjaarsbijeenkomst van de 

gemeente Almere 

- Sociale café bijeenkomsten 

- Maart deelname aan workshop domotica 

- Maart voorlichting bij ouderinitiatief in Bussum  

- April deelname wooninitiatievendagen ouderverenigingen 

- Juni voorlichting bij ouderinitiatief in Vianen 

- Juni en  oktober  2 x mini cursus fondswerving 

- Augustus deelname ouder- en kind middag 

 

Conferentie 28 oktober 2017  
Samen met Amerpoort heeft de stichting MET in oktober 2017 een conferentie georganiseerd met 

als thema “Hoe koester ik de droom van een ouderinitiatief?”.  De conferentie, bestemd voor ouders 

en beroepsbeoefenaren,  werd goed bezocht met 160 deelnemers. De reacties op het programma 

waren enthousiast.  Met name de uitdaging om een ouderinitiatief levensloopbestendig te maken 

voor de volgende generatie (wanneer de ouders geen bestuursfuncties meer kunnen bekleden en 

geen mantelzorg meer kunnen verlenen, wie volgt hen dan op) stond in de belangstelling. Een van de 

best practices,  Olivier Forever, maakte diepe indruk. Naar aanleiding van de conferentie wordt begin 

2018 met een aantal ter zake deskundigen brainstorm georganiseerd over wat er op het gebied van 

particuliere ouderinitiatieven in de nabije toekomst in het vat zit.  De hand-outs van de mini 

conferentie zijn te downloaden via de site www.mijneigenthuis.eu. 

 

 

  

http://www.mijneigenthuis.eu/
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Nieuwe website 
In augustus is de nieuwe website van de stichting MET gelanceerd zodat deze meteen gebruikt kon 

worden voor de mini conferentie in oktober. De website is voorzien van een berichtenservice die het 

voor bezoekers gemakkelijker maakt om contact op te nemen. Dit bleek goed te werken. De website 

is in ontwikkeling en zal nog verder worden vervolmaakt. 

 

Partners cq sponsoren 
Om goed te kunnen functioneren is de stichting MET afhankelijk van donaties en andere bijdragen, 

zoals subsidies. Om hieraan tegemoet te komen is een partnerschap ontwikkeld voor organisaties die 

in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen hun steen willen bijdragen.  Meerdere 

kleuren zijn mogelijk, brons (€ 1.500,--) zilver ( € 2.500,--) en goud (€ 5.000,--). In 2017 mocht de 

stichting bijdragen ontvangen van de stichtingen InteraktContour en Amerpoort, van Cinnovate, van 

KMD en van Zetacom, in totaal goed voor € 19.000,--. Tijdens  de mini conferentie op 28 oktober trad  

Amerpoort op als gastheer door de ruimte in Baarn beschikbaar te stellen en heeft de kosten 

daarvan op zich genomen. Recent hebben de organisaties ASVZ en PGVZ zich bereid verklaard 

zilveren partner te willen worden. Nieuwe partners zijn zeer welkom! 

 

Samenwerking met SESAM academie 
SESAM academie ondersteunt maatschappelijke organisaties met organisatieadvies. SESAM is een 

vrijwilligersorganisatie waarbij de aangesloten professionals hun expertise beschikbaar stellen in ruil 

voor een kleine symbolische bijdrage. Het gaat voor het merendeel om 55 plussers professionals die 

hun sporen hebben verdiend in het maatschappelijke, politieke of bedrijfsleven en die graag een 

bijdrage willen blijven leveren aan de ontwikkeling en groei van maatschappelijke organisaties die 

hulp nodig hebben. De stichting MET en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst 

gesloten waarbij ouderinitiatieven die steun nodig hebben, een beroep kunnen doen op die 

ondersteuning en waarbij de kosten die dit met zich meebrengt kunnen worden aangevraagd bij de 

stichting MET in de vorm van een donatie. Het gaat per initiatief om maximaal 20 dagdelen. 
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Bestuurszaken 
De stichting heeft een bestuur van 4 leden, waarvan drie zitting hebben in het Dagelijks Bestuur. De 

stichting vergadert 6 x per jaar. Per december 2016 hebben de bestuursleden Kees Klinkhamer en 

Richard Innemee  afscheid genomen van het bestuur. Theo Klarenbeek kwam per 2017 het bestuur 

versterken. Het bestuur van de  stichting bestaat nu uit: 

Ton Caspers, voorzitter 
Paul Offerman, secretaris 
Sietse Dugour, penningmeester 
Theo Klarenbeek, bestuurslid 
Het bestuur wordt ondersteund door Ym de Roos. 
 
In oktober ontving het bestuur de droevige mededeling dat oud bestuurslid Kees Klinkhamer was 

overleden. Kees was een prettig mens die een goede bijdrage heeft geleverd aan de groei van de 

stichting MET en voor iedereen een persoonlijke noot had. Kees heeft zijn laatste levensjaren gewijd 

aan de promotie van het gezond ouder worden. Hij wordt met veel waardering en dankbaarheid 

herdacht. 

 

Een blik vooruit 
Tijdens de conferentie in oktober kwam naar voren dat veel ouderinitiatieven last beginnen te krijgen 

van veroudering. Dit vereist een nieuwe manier van denken. Wie zorgt er voor dat de idealen en 

praktische alledaagse zaken geborgd blijven wanneer de ouders/oprichters dat niet meer kunnen 

doen?  Levensloopbestendigheid is deels in te bouwen en deels niet. Dit thema is zo belangrijk dat 

het bestuur besloot om er extra aandacht aan te besteden. Dat gebeurt vooralsnog met een 

brainstorm samen met andere ter zake deskundigen, deze vindt plaats in het voorjaar van 2018. 

Mogelijk zal dit thema onderwerp worden van een grotere bijeenkomst in 2018. 

Verder gaat het bestuur zich bezinnen op het vijfjarenplan 2018/2022 en nadenken over welke 

toegevoegde waarden kunnen dienen voor de uitbreiding van de activiteiten. Te denken aan 

fondswerving. 
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Financiën 
In dit hoofdstuk wordt inzicht geven in de financiën van Stichting Mijn Eigen thuis. 

Inkomsten en uitgaven overzicht: 
In het onderstaande overzicht staan de inkomsten en uitgaven van de Stichting in 2017. 

Ontvangsten   Uitgaven   

 
Sponsoren  €    19.000,00  Bankkosten €             265,80  

 
Rabo clubkas €          169,86  Kosten bestuur €                 0,00  

 
  Inhuur derden €          2.976,60  

 
    Administratiekosten €          1.000,00  

 
    mobiele telefoon €             162,43  

 
    Kleine uitgaven €          1.500,04  

 
    Marketing / Communicatie kosten €          2.000,00  

 
    Webserver / E-mailserver €          2.000,00  

 
    donaties initiatieven €        18.000,00 

 
    reservefonds €         -8.735,01 

 
  €     19.169,86    €        19.169,86  
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Resultatenrekening 2017: 
In het onderstaande overzicht staan de resultaten van de Stichting met betrekking tot het boekjaar 
2017. 
 
Baten: € 19.169,86 
Directe lasten: € 18.000,00 
 
Baten -/- directe lasten: € 1.169,86 
 
Inhuur derden  € 2.976,60 
Administratie- en advieskosten  € 1.000,00 
Kantoorkosten € 3.928,27 
Verkoopkosten € 2.000,00 
 
Som der exploitatielasten € 9.904,87 
 
Exploitatieresultaat - € 8.735,01 
Financiële baten en lasten € 0,00  
Resultaat - € 8.735,01 

In 2017 was er sprake van hogere uitgaven ten opzicht van de inkomsten. Dit heeft deels te maken 

met de extra inhuur van derden, het wegvallen van sponsoren ten opzichte van 2016 en het stijgen 

van het aantal donaties aan zelfstandige woonvormen. Het verlies is vanuit het reservefonds 

opgevangen. 

Voor 2017 is de verwachting dat de kosten inhuur derden komen te vervallen, het aantal sponsoren 

gelijk zal blijven en het aantal woonvormen dat ondersteunt wordt iets zal dalen. De Stichting zal zich 

richten op een evenwichtig resultaat. 

 

Banksaldo en reservefonds 
Het banksaldo per 01-01-2017 was € 42.861,79. Het banksaldo per 31-12-2017 was € 32.617,04. De 

bank bij Stichting Mijn Eigen Thuis is tevens het reservefonds. Het verschil met betrekking tot de 

mutatie op het banksaldo en het resultaat wordt veroorzaakt doordat op 31-12-2017 een 

sponsorbedrag van € 1.500,00 nog niet was bijgeschreven op de rekening en omdat er € 9,74 aan 

telefoonkosten vooruit is betaald voor 2018. 
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Sponsoroverzicht 
De sponsoren die Stichting Mijn Eigen Thuis in 2017 hebben gesteund zijn:  

Sponsoren 2017     

 
Amerpoort Goud   €       5.000,00  

 
Interakt Goud   €       5.000,00  

 
KMD Zilver   €       2.500,00  

 
DEA Goud €       5.000,00  

 
Zetacom Brons €       1.500,00  

 
    €     19.000,00  

 

 

Overzicht gesteunde zelfstandige woonvormen 
De zelfstandige woonvormen die in 2017 ondersteuning hebben gehad zijn: 

Donaties 2017:     

 
Stichting  Wish   €       3.500,00  

 
Villa Oigenwois   €       3.500,00  

 
Woongroep Bussum   €       2.500,00  

 
Flevoloft   €       5.000,00  

 
St Iris   €       3.500,00  

 
    €     18.000,00  

 

 

 


