






 

1. Bestuursverslag

Algemene informatie
De Raad van Toezicht van Welzijn Ermelo bestond in dit verslagjaar uit:
Dhr. P.H.J. de Bruin, voorzitter
Dhr. B.A.P. Koenders, vice voorzitter
Dhr. E. Vos (tot 31 december 2020) 
Mevr. L. Rahmani, lid

Per 1 januari 2021 treden aan:
Dhr. R. Sponselee
Dhr. D.M. Leene

Ambtelijk secretariaat is verzorgd door dhr. P. Schrauwen.

De directeur-bestuurder van Stichting Welzijn Ermelo was dhr. J. Dutrieux.

De activiteiten
2020 werd het jaar van corona. Voor Welzijn Ermelo was dit een extra opgave. De invloed van het coronavirus op
het welzijn van de bewoners van Ermelo was en is groot. Juist voor de kwetsbare inwoners van Ermelo heeft Welzijn
Ermelo een belangrijke rol. Vanaf het begin is er elke week een corona-overleg. Van elk werkveld is hierbij een
afgevaardigde aanwezig. In dit overleg worden de ontwikkelingen besproken/ gesignaleerde problemen, wordt er
gezocht naar oplossingen en worden ideeën en initiatieven doorgenomen/ uitgewerkt.
De eerste lockdown ging in op vrijdag 13 maart en maakte dat op een andere manier met inwoners contact moest
worden onderhouden en de dienstverlening werd op een andere wijze vormgegeven. Geen live-ontmoetingen meer,
maar telefonisch, via beeldbellen en alternatieve diensten. Helpende Handen werd gestart: hulpverlening voor wie
het nodig heeft, ook praktisch aan huis, zoals het doen van boodschappen. Via het Ermelo’s Weekblad werd hiertoe
een campagne gehouden, huis-aan-huis werden mensen geïnformeerd over hulpmogelijkheden. De receptie en de
sociaal werkers bleven dagelijks telefonisch bereikbaar. Diensten als de maaltijd-aan-huis service en de hulpdienst
en het ambulant jongerenwerk bleven in de lucht. Verder werden er onlinemogelijkheden voor activiteiten thuis
aangeboden en vonden de hulpverlenings- en ondersteunings-gesprekken telefonisch, beeldbellen en via de mail
plaats. Heel mooi was het grote aanbod van mensen en organisaties die wilden helpen en het enthousiaste onthaal
dat de acties kregen bij veel bewoners van Ermelo. Zo heeft Welzijn Ermelo veel kunnen betekenen, tegelijkertijd
bleef de impact op de mensen groot, en laaiden de emoties hoog op bij het weerzien van bezoekers/ deelnemers en
vrijwilligers als al dan niet in aangepaste vorm activiteiten fysiek weer mogelijk waren.

Concrete corona gerelateerde activiteiten waren:
 •Kaartenactie;
 •Kaartje voor een ander;
 •Handwerkgroep: breiwerk t.b.v. Ouderenfonds;
 •Vlaggetjes breien en bijdrage aan Koude Voetjes (Landelijke Organisatie);
 •Zwaaisteen;
 •Digitaal aanbod activiteiten (vanuit Inloop WE i.s.m. Zorggroep);
 •Digitaal en telefonisch cliëntcontact;
 •Werken op afspraak (i.p.v. Inloopspreekuren);
 •Lotgenotengroep corona MW i.s.m. Mantelzorgondersteuning;

Welzijn Ermelo is gecertificeerd en voldoet aan de eisen van ISO 9001:2015. Het certificaat met nummer 20191215
is geldig tot 02 december 2022. De organisatie beschikt over een effectief werkend kwaliteitsmanagementsysteem
en voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van ISO 9001:2015. In het rapport van 06
december 2019 is opgetekend: ‘Al sinds de eerste audit van 2016 is duidelijk waarneembaar dat WE voortdurend
alert is op signalen vanuit de maatschappij, het ontwikkelen van nieuwe diensten die inspelen op deze signalen, het
door ontwikkelen van bestaande diensten en het goed benutten van in de organisatie aanwezige kennis, ervaring en
data. WE heeft een scherpe externe blik en is in staat om nieuwe diensten te ontwikkelen die goed aansluiten bij de
bestaande diensten en die voorzien in een behoefte bij de doelgroepen’.

De doelstelling
De doelstelling van de organisatie is vastgelegd in de statuten dd. 01-01-2015:

• Uitvoeren van een samenhangend welzijnsbeleid in de gemeente Ermelo om een samenleving te bevorderen,
waarin ieder mens meedoet en van betekenis is.
• Dat wordt nagestreefd door:
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- het aanbieden en verlenen van diensten om daarmee de zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en
sociale samenhang van alle inwoners te bevorderen;
- het werk te baseren op de individuele en collectieve vraag van burgers waarbij de eigen kracht van de vrager
uitgangspunt is;
- het in stand houden van een organisatie en organisatievormen, die geschikt zijn om het doel te bereiken en de
middelen te realiseren;
- te zorgen voor een optimale begeleiding van en samenwerking tussen, betaalde en vrijwillige medewerkers die 
toegerust en deskundig zijn dat te doen dat het doel dient, binnen de kaders van de wet, in de ruimste zin van het
woord.

Het beleid dat de doelstelling nastreeft
Als brede welzijnsorganisatie verbindt Welzijn Ermelo organisaties en mensen. Met 23 beroepskrachten en ruim 300
vrijwilligers draagt Welzijn Ermelo bij aan het welzijn van mensen. Het werk van Welzijn Ermelo bestaat uit tal van
diensten en activiteiten, van ontmoeting tot ondersteuning van bijv. mantelzorgers, van praktische hulp in huis tot
ouderenadvies. Welzijn Ermelo biedt steun op het gebied van welzijn & informele zorg, voor iedereen die die dat
nodig heeft. De drie sectoren van Welzijn Ermelo zijn:
 •Wijkgericht werken
 •De Inloop en loketfunctie
 •Diensten en Hulpverlening

Welzijn Ermelo vervult binnen de gemeentelijke wijkgerichte aanpak belangrijke functies. De directeur is voorzitter
van de interdisciplinaire stuurgroep. Een van de functionarissen is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie
van het sociaal team en het leefbaarheidsteam. Een vijftal medewerkers is lid van deze teams. Van deze activiteiten
wordt door de teams c.q. de stuurgroep een afzonderlijk jaarverantwoording gemaakt.

Nieuwe ontwikkelingen in de wijkgerichte aanpak zijn het Libenauproject in Ermelo-Noord en de Dorpendeal in
Ermelo-West. Centraal staat de opgave om de bewoners te stimuleren de regierol te pakken bij het functioneren, de
inrichting en de voorzieningen in de eigen wijk. Samen met de bewoners, de lokale en regionale partners zijn in
2020 de voorbereidingen getroffen.

Welzijn Ermelo werkt aan de verschuiving van individuele verstrekkingen en maatwerkvoorzieningen naar de
voorliggende voorzieningen. De collectieve ontmoeting en opvang voor verschillende doelgroepen in meerdere
locaties (Plaza, Pinel, Baanveger, Buurtkamer), de ondersteuning en coördinatie van de informele zorg door onder
meer de vrijwilligerscentrale, de verschillende maatjesprojecten, het maatschappelijk werk, ouderenadvies en de
financiële dienstverlening dragen bij de beoogde verschuiving.

Een belangrijke opgave voor de organisatie is de versterking van de verbinding van het Medische Domein aan het
Sociale Domein. Een daartoe opgezet ontwikkelteam binnen Welzijn Ermelo heeft met Medicamus de condities voor
een goede samenwerking verkend en afspraken gemaakt. De praktijkondersteuners van de huisartsen en Welzijn
Ermelo weten elkaar steeds beter te vinden. Doorverwijzing en overleg vinden geregeld plaats. Ondersteunend
daaraan is het concept van Positieve Gezondheid. Beide disciplines hebben de basiscursus gevolgd.

Februari 2020 is VoorzieningenWijzer gestart. Onafhankelijke adviseurs van VoorzieningenWijzer komen op
afspraak bij mensen thuis. Zij zijn goed geïnformeerd over bestaande toeslagen en (gemeentelijke) regelingen,
bedoeld om mensen met een laag inkomen te helpen. De vrijwilligers van het Financieel café helpen bij de aanvraag   
van de gemeentelijke regelingen. Op basis van de ervaringen in 2020 heeft de gemeente besloten het project in
2021 voort te zetten. 100 huishoudens kregen een adviesgesprek de gemiddelde besparing per huishouden was €
758,00 per jaar. De gemeente, Welzijn Ermelo, SchuldHulpMaatje en Humanitas werken de uitvoering steeds verder
uit. De vrijwilligers van het Financieel café worden in 2021 opgeleid om de uitvoering ter hand te nemen.

Samen met het diaconaat van de kerken in Ermelo bereidt Welzijn Ermelo zich voor op de nieuwe Wet Inburgering
die op 1 januari 2022 in werking treedt. Er is een gezamenlijk voorstel opgesteld dat in mei 2021 aangeboden is aan
het gemeentebestuur.

Welzijn Ermelo is steeds meer een netwerkorganisatie, in verbinding met professionele organisaties, vrijwillige
organisaties en informele verbanden op de terreinen zorg, welzijn, sport, arbeid en onderwijs. Dat zal gevolgen
moeten krijgen voor de wijze waarop de organisatie gestuurd wordt en verantwoording wordt afgelegd.

Financiële informatie
De totale baten bedragen voor 2020 bedragen € 1.504.906, waarvan € 1.427.241 subsidiebaten. De totale lasten €
1.563.641. Het resultaat voor 2020 bedraagt € 58.735 negatief. Het resultaat wordt beïnvloed door eenmalige baten
en lasten. Structureel bedraagt het tekort € 55.000.
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De personele kosten (ca 80% van de totale kosten) zijn als gevolg van de afgesloten CAO gestegen met 6,5%. Het
toegekende accres bedroeg 1,7%. Daarnaast is de eerder additioneel gefinancierde pilot Opvang voor eigen
rekening genomen. Welzijn Ermelo had dat tekort voorzien en opgenomen in de begroting 2020. Het subsidieniveau
werd daarop in 2020 niet aangepast. Het tekort is in 2020 genomen en ten laste gebracht van de saldireserve. Als er
in 2021 nog geen overeenstemming komt met de gemeente over aanpassing van het structureel subsidie is een
ingreep in de personele kosten en daarmee het niveau van activiteiten en diensten onvermijdelijk. 

Informatie over gedragscodes
De Governancecode Sociaal Werk is van toepassing.

Ermelo, 14 juli 2021

H. Palma
Directeur-bestuurder a.i.
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2 Jaarrekening
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2.1 Balans per 31 december 2020 
(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 32.320 32.320
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.907 5.547

35.227 37.867

Vlottende activa
Voorraden
Grond- en hulpstoffen 2.878 2.721

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 16.409 9.804
Overlopende activa 382.926 63.667

399.335 73.471

Liquide middelen 121.585 448.064

559.025 562.123
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31-12-2020 31-12-2019
€ €

Passiva
Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal 256 256
Bestemmingsfondsen 7.070 7.070
Exploitatiesaldo 190.879 249.614

198.205 256.940

Voorzieningen
Overige voorzieningen 167.943 183.984

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 49.916 5.587
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 63.887 56.285
Overige schulden en overlopende passiva 79.074 59.327

192.877 121.199

559.025 562.123
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2.2 Staat van baten en lasten over 2020 

2020
Begroting

2020 2019
€ € €

Subsidies 1.427.241 1.408.163 1.415.491
Opbrengsten activiteiten en bar 65.574 118.000 114.053
Opbrengsten zaalhuur 12.091 18.200 19.056
Inkoopwaarde van de baten -125.905 -165.054 -166.729

Brutowinst 1.379.001 1.379.309 1.381.871

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 1.112.974 1.116.730 1.079.025
Afschrijvingen op materiële vaste activa 2.640 2.500 5.450
Overige lasten 320.428 338.200 309.476

Totaal van som der kosten 1.436.042 1.457.430 1.393.951

Totaal van bedrijfsresultaat -57.041 -78.121 -12.080

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 10 - 10
Rentelasten en soortgelijke kosten -1.704 -1.750 -1.756

Financiële baten en lasten -1.694 -1.750 -1.746

Totaal van netto resultaat -58.735 -79.871 -13.826

Bestemming saldo van baten en lasten
Bestemmingsfonds Stichting Vrienden van de SWOE - -1.241
Exploitatiesaldo -58.735 -12.585

-58.735 -13.826
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Welzijn Ermelo is feitelijk en statutair gevestigd op IJsbaanweg 45, 3851 CP te Ermelo en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 61290106.

Algemene toelichting
Informatieverschaffing over continuïteit
De jaarrekening is uitgebracht ten tijde van de uitbraak van het coronavirus COVID-19. De gevolgen van het
coronavirus COVID-19 hebben een beperkte impact op de continuïteitsveronderstelling. De activiteiten en
bezoeklocaties zijn tijdelijk opgeschort. De Stichting is echter niet afhankelijk van de inkomsten uit deze activiteiten
en bezoeklocaties.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor de kleine
organisatie zonder winststreven (RJk C1) en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
In de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.

Grondslagen
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op
terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud
gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud
en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs
bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de
voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen
directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder
de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de
reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van 
de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in het financieel verslag staan. 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op basis 
van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als zij concluderen dat er 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in het financieel verslag. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het financieel verslag en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

• het evalueren of het financieel verslag een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 
 
Wij communiceren met het bestuur en de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
Apeldoorn, 14 juli 2021 
De Jong & Laan Accountants B.V. 
 
Origineel getekend door: drs. T.M. van Zandwijk RA 
 
 
 




