Stichting Vrienden van Mediant
Jaarverslag 2017
Beleidsplan

De doelstelling van de Vrienden is verwoord in artikel 3 van de Statuten en
luidt: “het financieel mogelijk maken van voorzieningen ten behoeve van cliënten,

vallende onder de zorg van Mediant, voor zover deze voorzieningen niet op andere
wijze kunnen worden gerealiseerd, en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.”
Kort gezegd betekent deze doelstelling dat de Vrienden voorzieningen welke niet tot
het reguliere budget van Mediant voor Geestelijke Gezondheidszorg behoren kan
financieren.
Voorts wordt op individuele basis beperkte financiële bijstand verleend aan cliënten
van Mediant.
De Vrienden beogen niet het verwezenlijken van eigen ideeën en voorstellen.
De te realiseren voorstellen dienen vanuit Mediant (staf, medewerkenden en
cliënten) te komen. Deze voorstellen worden op budgettaire haalbaarheid getoetst
evenals op beleidsdoelstelling.
Dit neemt niet weg dat bij gebrek aan voorstellen vanuit Mediant, de Vrienden zelf
voorstellen/ suggesties kunnen voorleggen aan staf en cliënten, die dan als voorstel
vanuit Mediant ter beoordeling c.q. financiering terugkomen bij het bestuur.

Financiering van activiteiten

Onder de te financieren voorzieningen kunnen worden gerekend:
Extra voorzieningen tijdens vakantiereisjes van klinische cliënten
o Extraatjes voor cliënten binnen Mediant die om de een of andere reden niet met
de vakantiereis mee kunnen,
o Ontspanningsmogelijkheden op de klinische afdelingen
o Voorzieningen aan Mediant gelieerde instellingen waaronder de Vereniging ´t
Helmgras, de RIBW en voorts instellingen ter beoordeling van het bestuur
o Voorts al die voorzieningen welke het algemene en sociale welzijn van cliënten
kunnen bevorderen.
Tot de individuele ondersteuning kunnen worden gerekend:
Kosten van cursussen voor cliënten ter verbetering van de maatschappelijke
positie,
o Eenmalige beperkte financiële bijdragen voor cliënten die in acute financiële nood
zijn geraakt,
o Voorts bijdragen ter beoordeling van het bestuur.
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Fondsenwerving

De Stichting Vrienden van Mediant heeft tot dusver een redelijk saldo. De tot heden
ontvangen giften hebben alle een éénmalig karakter.
Bij het huidige jaarlijkse niveau van subsidieverlening en de lage rentestand zullen we nog
ongeveer 10 jaar met het verstrekken van subsidies door kunnen gaan. Daarom stelt het
bestuur alles in het werk om het rendement op ons vermogen te verbeteren en om giften
en/of legaten te genereren.

Samenstelling bestuur per 31 december 2017
J.W.A. van den Berg

voorzitter

A. Hof

secretaris/penningmeester

M.B.M. Hooch Antink

lid

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten. (art. 4.5 van de statuten)

Activiteitenverslag 2017

Het bestuur heeft in 2017 drie maal vergaderd. Tijdens deze vergaderingen en gedurende
meerdere overlegrondes per e-mail zijn de aanvragen van financiële ondersteuning
behandeld.
Gehonoreerd werden onder andere:
o De aanschaf van een PlayStation 4 voor gebruik op de recreatieafd. Van WBT
Helmerzijde;
o Daarnaast zijn een aantal subsidies toegekend voor uitstapjes en korte vakanties van
cliënten van Mediant.
In het kader van (beperkte) individuele financiële ondersteuning zijn een aantal aanvragen
gehonoreerd, w.o.:
o Twee maal een bijdrage voor de aanschaf van een 2e hands fiets t.b.v. cliënten;
o Budget voor het zwemmen met cliënten in een tropisch zwemparadijs.
Dhr. M.B.M. Hooch Antink legt per 1 januari 2018 zijn functie als bestuurslid neer. Tijdens
de extra bestuursvergadering van 1 december 2017 hebben de zittende bestuursleden dhr.
J. Jolink als opvolger benoemd.

Naam van de instelling

Stichting Vrienden van Mediant

RSIN/fiscaal nummer
808466094

Postadres van de instelling
Borneostraat 40-36, 7512 AK Enschede
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Jaarrekening 2017
Balans
Activa

ING Zakelijke rekening
Uitstaande leningen
ING Zakelijke Spaarrekening
ASN Sparen
ASN Beleggen
ASN Duurzaam Mixfonds
Nog te ontvangen bedragen

Passiva
Eigen vermogen
Nog te betalen bedragen

31-12-2017
659,28
902,93
16.771,00
547,5
78.768,83

1-1-2017
1.485,23
71,2
2.090,30
23.897,63
775,13
77.197,37

97.649,54

105.516,86

31-12-2017
105.904,08
80
-8.334,54
97.649,54

1-1-2017
110.025,14

2017
8.297,90
2.984,21
1.000,00
499,62
12.781,73

2016
7.005,00
2.145,23
1.000,00
315,89
10.466,12

2017
2.623,65
252,08
1.305,97
265,49

2016

-4.508,28
105.516,86

Resultatenrekening
Uitgaven

Subsidie collectief
Subsidie individueel
Subsidie overig
Kosten

Inkomsten
Legaten
Rente
Ontvangen dividend
Resultaat beleggingsrekening
Nagekomen baten voorgaande jaren
Totaal Inkomsten
Totaal Uitgaven
Verlies
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4.447,19
12.781,73
-8.334,54

554,95
709,7
4.224,45
468,74
5.957,84
10.466,12
-4.508,28

