Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting MantelzorgNL
3 0 2 1 1 4 1 5

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Sparrenheuvel 38 Gebouw C 3708 JE Zeist
0 3 0 6 5 9 2 2 2 2

E-mailadres

info@mantelzorg.nl

Website (*)

https://www.mantelzorg.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 5 2 7 8 7 5 5

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

3 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2 8

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Elisabeth van Oostum (voorzitter Raad van Toezicht)

Secretaris

Bestuurssecretaris: Johan Machiela

Penningmeester

Auditcommissie: Dirk Jan van Swaay en Yvonne Hof

Algemeen bestuurslid

Liesbeth Hoogendijk (bestuurder)

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

MantelzorgNL werkt volgens het Raad van Toezichtmodel en voldoet bijna volledig aan
de Governancecode Sociaal Werk.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De vereniging heeft ten doel de belangenbehartiging en de ondersteuning in
Nederland van mensen die vanuit persoonlijk betrokkenheid en solidariteit zorg bieden
aan mensen met een ziekte, stoornis of handicap en voorts al daartoe bevorderlijk kan
zijn, in de ruime zin des woords.
MantelzorgNL wil bereiken dat mantelzorgers op een bij hen passende manier kunnen
zorgen en in staat zijn deze zorg te combineren met andere activiteiten.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Zie jaarverslag 2020 op de website van MantelzorgNL
https://www.mantelzorg.nl/jaarverslagen-jaarrekeningen-en-statuten/

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

MantelzorgNL ontvangt jaarlijks instellingsubsidie van het Ministerie van VWS.
Daarnaast ontvangt zij een projectsubsidie voor de innovatieprojecten waar
MantelzorgNL aan werkt. Overige inkomsten worden verkregen door contributies en
donaties en door verkoop van materiaal.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Van het positieve resultaat dat is behaald op de VWS-begroting wordt een deel
toegevoegd aan de egalisatiereserve en moet een deel worden terugbetaald aan
VWS. Het resterende positieve resultaat dat wordt behaald met de overige
bedrijfsactiviteiten wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het vermogen van
MantelzorgNL wordt aangehouden op een bankrekening.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beleidsplan wordt niet gepubliceerd. Het betreft een intern document.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op vereniging MantelzorgNL.
De bezoldiging van de bestuurder en de leden van de RvT vindt plaats in Stichting
MantelzorgNL. Deze kosten worden doorbelast aan de vereniging voor zover zij
betrekking hebben op haar activiteiten. De totale bezoldiging van het bestuur en de
RvT bedroeg in 2020 € 154.688. Het maximum volgens de WNT bedroeg € 331.650.
Medewerkers van MantelzorgNL worden gehonoreerd conform de CAO Zorg en
Welzijn.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

MantelzorgNL werkt aan vier programmalijnen te weten:

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.mantelzorg.nl/jaarverslagen-jaarrekeningen-en-sta
tuten/

Open

1) Erkennen en herkennen van mantelzorgers
2) Mantelzorg is een vrije keuze
3) Ondersteuning van mantelzorgers in Nederland is van een goed niveau.
4) Lokaal is sprake van een krachtige ondersteuningsstructuur van ter zake
deskundige organisaties.
Bevorderen van bewustwording: door actief pers- en mediabeleid, publiekscampagne,
Dag van de Mantelzorg en de week van de Jonge Mantelzorger. Informeren en
toerusten: o.a. door het bieden van cliëntondersteuning, het verstrekken van advies en
informatie, website, magazine en doelgroepgerichte nieuwsbrieven, en scholing,
training en toerusting. Signalen vertalen naar beleid en beleidsvoorstellen: o.a.
onderzoek Mantelzorgpanel, het publiceren van kennisdossiers en position papers,
deelname aan programma’s van VWS, politieke lobby. Integrale ondersteuning aan
mantelzorgers: al dan niet samen met andere partijen het produceren van toolkits,
zakboekjes en ander ondersteuningsmaterialen op bovengenoemde thema’s.
Maatschappelijk en verantwoord ondernemen: MantelzorgNL Advies en Academie.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

523.360

€

+
€

1.814.712

+
2.297.980

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

2.141.831

Link jaarrekening toevoegen

€

39.723

60.000

€
1.679.665

€

+

1.575.388

+
€

1.719.388

1.635.388

483.268

€

2.141.831

€

€

€
1.618.471

31-12-2019 (*)

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

422.443

Totaal

€

2.141.831

+
€

2.297.980

€

662.592

€

2.297.980

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

56.236

€

51.419

Subsidies van overheden

€

2.567.924

€

2.307.946

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

1.017.229

€

640.462

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

931

€

924

Financiële baten

€

8.360

€

9.002

Overige baten

€

73.242

€

222.355

+

€
€

3.585.153

+
2.948.408

€
€

931

+

924

€

+

+

+

€

3.723.922

€

3.232.108

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.182.151

€

938.681

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

2.063.640

€

1.741.176

Huisvestingskosten

€

129.241

€

119.978

Afschrijvingen

€

66.128

€

66.919

Financiële lasten

€

2.006

€

2.099

Overige lasten

€

193.213

€

179.106

Som van de lasten

€

3.636.379

€

3.047.959

Saldo van baten en lasten

€

87.543

€

184.149

Som van de baten

Lasten

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Link jaarrekening toevoegen

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Link jaarrekening toevoegen

Open

