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ANBI informatie Stichting tot Steun aan de Stichting Maeykehiem 

 

 

 

1. Naam  
 

De officiële naam van de stichting is Stichting tot Steun aan de Stichting Maeykehiem 

 

2. RSIN nummer 

 

Het RSIN nummer van de stichting is 805292068 

 

3. Contactgegevens 

 

De statutaire zetel van de stichting is in de gemeente De Fryske Marren 

Het bezoekadres is Bouwen 17, 8521 KN  Sint Nicolaasga 

Postadres is Bouwen 17, 8521 KN  Sint Nicolaasga 

 

Voor dagelijkse zaken wordt gebruik gemaakt van het secretariaat van Stichting Maeykehiem, 

telefonisch te bereiken via nummer 0513-433800, e-mailadres info@maeykehiem.nl en 

internetadres www.maeykehiem.nl 

 

4. Bestuurssamenstelling 

 

Informatie met betrekking tot het Bestuur  

 

De stichting kent een bestuur. Deze bestuurt de stichting en heeft in die zin de 

eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van haar programma’s, 

activiteiten en de financiële richtlijnen.  

Het bestuur wordt conform de statutaire bepalingen gevormd door de leden van de Raad van 

Toezicht van Stichting Maeykehiem. Het bestuur bestaat per 31 december 2017 uit de volgende 

personen: 

 

De heer Drs. J.H.J. (Hans) Konst    voorzitter 

Mevrouw Dr. Ir. S. (Saakje) Mulder   secretaris 

De heer P.U. (Piet) Hoekstra      penningmeester 

De heer D.S. (Dirk) Hylkema     lid 
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5. Beleidsplan  

 

Het bestuur heeft zich beraden op de toekomstige activiteiten van de Stichting. Door een te 

verwachten toenemende hulpvraag door Stichting Maeykehiem als gevolg van een dalende 

overheidsfinanciering wil de Stichting tot Steun een meer actieve rol dan in het verleden spelen.  

 

Zij tracht dit concreet te maken en meer naar buiten te treden door enerzijds met de Raad van 

Bestuur van Stichting Maeykehiem actief de te ondersteunen projecten te selecteren en anderzijds 

op actieve wijze de geldwerving te stimuleren.  

De criteria inzake het selecteren en toekennen van projecten staan beschreven onder hoofdstuk 7, 

handelend over de doelstellingen van de stichting. 

Het stimuleren van de geldwerving door de Stichting tot Steun gaan we vormgeven door bij 

mogelijke contribuanten de Stichting in de schijnwerpers te plaatsen door veel informatie te 

verstrekken en maximale transparantie na te streven.  

Dit wordt door het gebruik van een eigen site gerealiseerd en met de uitgifte van een brochure. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat veel aandacht zal worden gegeven aan de opzet en uitwerking van 

structurele zaken. Het doorlopende project verhuur pand Rengersstraat 2 te Sint Nicolaasga 

waarin de werkwinkel van Stichting Maeykehiem is gevestigd, vraagt geen bijzondere aandacht 

sinds het pand in 2012 geheel is gerenoveerd/vernieuwd. 

 

 

6. Beloningsbeleid 
 

De Stichting is qua omvang een kleine organisatie. Er is geen personeel in dienst. De 

ondersteunende en secretariële werkzaamheden worden door Stichting Maeykehiem tot op heden 

verricht tegen een vergoeding van € 2.500 per jaar.  

 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 

recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Daarvan 

is tot op heden geen gebruik van gemaakt.  

 

7. Doelstelling 

 
De stichting heeft ten doel het financieren van projecten van, alsmede het verlenen van steun aan 

Stichting Maeykehiem en aan andere onder toezicht van die stichting werkende instellingen, met 

alle daarvoor ten dienste staande middelen, in de ruimste zin des woords.  

 

Genoemde doelstelling wordt gerealiseerd door jaarlijks aan de Raad van Bestuur te vragen 

welke projecten vanuit Stichting Maeykehiem voor ondersteuning worden voorgedragen. Deze 

projecten dienen een innovatief en/of kwaliteitsverbeterend karakter te hebben met een duidelijke 

meerwaarde voor cliënten van Stichting Maeykehiem. Daarbij geldt dat deze projecten niet vanuit 

de normale bekostiging gefinancierd kunnen worden.  
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De honorering van de aanvragen wordt qua omvang beïnvloed door de wens het kapitaal van de 

Stichting tot een nivo van rond € 500.000 in stand te laten. Met dit uitgangspunt blijft het 

vermogen als bron in stand om ook toekomstige aanvragen vanuit het daarop te behalen 

rendement te kunnen toekennen.  

 

Naast bovengenoemd rendement tracht de stichting haar doelstellingen te realiseren door gelden 

te werven uit ondermeer testamentaire beschikkingen, eenmalige giften van particulieren, 

bedrijfsleven en serviceclubs.  

 

8. Verslag uitgeoefende activiteiten 

 

In 2012 heeft de stichting de verbouw / renovatie van de werkwinkel van Stichting Maeykehiem 

gerealiseerd. Met deze investering is een passende werkomgeving voor cliënten en medewerkers 

gecreëerd die voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De investeringskosten bedroegen in totaal 

rond € 68.000. Deze kosten zijn geactiveerd en worden in komende jaren in de vorm van 

afschrijvingskosten ten laste van het resultaat gebracht. De huursom is nagenoeg gelijk gebleven 

waarmee de kosten in de toekomst voor rekening van de stichting komen.  

 

Naast deze investeringsactiviteit zijn er geen bijzondere activiteiten te vermelden. Met het 

voornemen een deel van de investeringen in 2014 bij Stichting Maeykehiem te financieren is de 

effectenportefeuille verkocht. Aangezien deze ondersteuning niet nodig bleek, zijn de 

vrijgekomen gelden in de vorm van liquiditeiten aanwezig.  

In 2015 is een 2-Touch computer geschonken aan Maeykehiem. In 2016 betrof de schenking een 

‘Fietslabyrint’. In 2017 is geld geschonken in het kader van Maeyke’s Bibliotheek en een CRDL. 

 

9. Financiële verantwoording 

 

De laatst opgestelde en goedgekeurde jaarrekening is die over het jaar 2017.  

 

De staat van baten en lasten over de laatste 4 boekjaren van de Stichting tot Steun aan de 

Stichting Maeykehiem is als volgt: 
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Staat van baten en lasten: 

 

(in duizenden euro’s ) 

     

 

2014 2015 2016 2017 
 

 
     Huur Werkwinkel 10 10 11 11 

 
Giften en schenkingen 0 0 0 7 

 
Bankrente 1 1 1 1 

 
Resultaat beleggingen 89 0 0 0 

 
Totaal baten 100 11 12 19 

 
 

     Kosten bestuurders 0 0 0 0 
 

Kosten bank, administratie en accountant 5 6 3 3 
 

Kosten PR 2 0 0 0 
 

Onderhoud pand Werkwinkel 0 2 0 0 
 

Afschrijving pand Werkwinkel 5 5 5 5 
 

Totaal kosten 12 13 8 8 
 

 
     Saldo baten minus kosten 88 -2 4 11 

 
 

     Schenkingen aan Stichting Maeykehiem 0 8 5 24 
 

 
     Saldo  88 -10 -1 -13 

 
 

     

      De balansposities ( in duizenden euro’s ) over de jaren is als volgt: 

  
 

     Pand Werkwinkel 121 116 112 107 
 

Effecten 0 0 0 0 
 

Vorderingen 11 3 1 0 
 

Liquide middelen 422 427 434 440 
 

Schulden -5 -6 -8 -22 
 

Eigen vermogen 549 540 539 525 
 

       

 

Voor geïnteresseerden is een exemplaar van de laatst vastgestelde jaarrekening ter inzage 

beschikbaar. 

 


