Stichting Vrienden van Mediant
Jaarverslag 2020
Beleidsplan
De doelstelling van de Vrienden van Mediant 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 een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”
Kort gezegd betekent deze doelstelling dat de Vrienden van Mediant voorzieningen,
waarvan niet verwacht mag worden dat Mediant deze uit de reguliere budgetten
behoort te bekostigen, mogelijk kan maken. Dit alles kan betrekking hebben op
groepsactiviteiten, maar ook individuele ondersteuning is mogelijk.
De Vrienden van Mediant beogen niet het verwezenlijken van eigen ideeën en
voorstellen. De te realiseren voorstellen dienen vanuit Mediant (staf, medewerkers en
cliënten) te komen. Deze voorstellen worden op budgettaire haalbaarheid getoetst
evenals op beleidsdoelstellingen. Dit neemt niet weg dat bij gebrek aan voorstellen
vanuit Mediant, de Vrienden van Mediant zelf voorstellen c.q. suggesties kunnen
voorleggen aan staf, medewerkers en cliënten.

Financiering van activiteiten
Onder de te financieren voorzieningen kunnen worden gerekend:
o 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 t.b.v. cliënten organisaties die dicht bij Mediant staan. Te denken
valt aan ’t Helmgras, Stichting Present e.d.;
o Voorts al die voorzieningen welke het algemene en sociale welzijn van cliënten
kunnen bevorderen.
Tot de individuele ondersteuning kunnen worden gerekend:
o Kosten van cursussen voor cliënten ter verbetering van de maatschappelijke
positie;
o Eenmalige beperkte bijdragen voor cliënten die in acute financiële nood zijn
geraakt;
o Voorts bijdragen ter beoordeling van het bestuur.
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Fondsenwerving
Sinds er door de banken marginale rente tarieven worden gehanteerd, is onze financiële
positie sterk verslechterd. Tot dat moment realiseerden we op ons basiskapitaal een
goed rendement, waarmee we de aanvragen konden honoreren. In de huidige situatie
teren we in op ons basiskapitaal en zullen we nog maar enkele jaren met het
verstrekken van subsidies door kunnen gaan. Om dat moment zo lang mogelijk uit te
stellen, stelt het bestuur alles in het werk om het rendement op ons vermogen te
verbeteren en om giften en / of legaten te genereren.
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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 2020
Het bestuur heeft in 2020 2 maal vergaderd. Tijdens deze vergaderingen en gedurende
meerdere overlegrondes per e-mail zijn de aanvragen voor financiële ondersteuning
behandeld.
Gehonoreerd werden onder andere:
o Budget voor zwemmen met cliënten;
o Korte vakanties en uitstapjes van cliënten van Mediant.
In het kader van (beperkte) individuele ondersteuning zijn een aantal aanvragen
gehonoreerd, w.o.:
o Een bijdrage voor de stoffering van een woning van een cliënte die weer
zelfstandig gaat wonen;
o De contributie voor het lidmaatschap van een zangkoor.

Naam van de instelling
Stichting Vrienden van Mediant

Inschrijvingen
o Kamer van Koophandel:
o RSIN / Fiscaal nummer:

41030325
808466094

Postadres
Borneostraat 40-36, 7512AK Enschede
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Jaarrekening 2020
Balans
ACTIVA

ING Zakelijke rekening
Uitstaande leningen
ING Zakelijke Spaarrekening
ASN Sparen
ASN Beleggen
ASN Duurzaam Mixfonds
ASN Milieu & Waterfonds
ASN Duurzaam Aandelenfonds
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA

Eigen vermogen
Nog te betalen bedragen
Kruisposten
Winst en verlies
TOTAAL PASSIVA

31-12-2020

1-1-2020

620,19

77,97

153,88
813,11
19.410,68
38.883,51
10.158,74
10.219,46
80.259,57

153,88
813,11
7.589,70
68.955,25

31-12-2020

1-1-2020

77.370,91
75

91.424,32
219

2.813,66
80.259,57

-14.053,41
77.589,91

2020

2019

3.230,70
3.521,11
500
400,78
-0,88
7.651,71

5.946,50
3.404,77
750
480,79
-0,58
300
10.881,48

2020

2019

77.589,91

Verlies en winstrekening
UITGAVEN

Subsidie collectief
Subsidie individueel
Subsidie overig
Kosten
Dividendbelasting
Nagekomen lasten voorgaande jaren
TOTAAL UITGAVEN
INKOMSTEN

Giften
Rente
Ontvangen dividend
Resultaat beleggingen
Nagekomen baten voorgaande jaren
TOTAAL INKOMSTEN
TOTAAL UITGAVEN
Winst en verlies

Vrienden van Mediant Jaarverslag 2020

0,79
1.054,26
9.410,32
10.465,37
7.651,71
2.813,66

200
6,41
1.822,82
-5.451,16
250
-3.171,93
10.881,48
-14.053,41

