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Doelstellingen van Stichting Friends At 

Home 

Naam 

De stichting draagt de naam: Stichting Friends at Home 

- Zij heeft haar zetel in de gemeente Gooise Meren 1398 DD Muiden, Kromme Wae 15  

- Bereikbaar via internet op https://www.stichtingfriendsathome.nl/site en 

info@Stichtingfriendsathome.nl 

- Datum akte van oprichting 19-03-2021, zie Bijlage notariële akte 

- Bestuur bestaat uit twee leden: Nancy Ilcken (Voorzitter), 0653477654  

- Marc Sedney (Secretaris/penningmeester), 06-54932470 

Kvk onder nummer 82248818 

Bank NL27 RABO 0369 4900 29, t.n.v. Stichting Friends at Home 

 

Doel, middelen om het doel te bereiken 

De stichting heeft ten doel (statutaire doelstelling):  

het (doen) aanbieden van kleinschalige dagbesteding, alsmede logeermogelijkheden aan kinderen 

met een geestelijke en/of verstandelijke beperking van 16 jaar en ouder.  

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door 

a. het (doen) aanbieden van recreatieve, sportieve, spel en educatieve activiteiten gericht op het 

behoud of de ontwikkeling van vaardigheden bij de doelgroep 

b. het (doen) organiseren van overige evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten 

c. het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door 

gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media 

d. samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingene.  

e. het (doen) bieden van advies en/of begeleiding 

f. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst 

kunnen zijn 

g. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

https://www.stichtingfriendsathome.nl/site
mailto:info@Stichtingfriendsathome.nl
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h. financiële hulp afkomstig van donaties, giften, eigen bijdrage, vergoeding uit WLZ, PGB en zorg in 

natura (tevens een opstartdonatie van de bestuursleden) 

 

Onze organisatie biedt zorg, logeeropvang en kleinschalige 
dagbesteding aan jongeren met geestelijke en/of verstandelijke 
beperking 

 

Missie en visie 

Zinvolle dagbesteding, gericht op het behoud of de ontwikkeling van vaardigheden. De activiteiten 

richten zich op recreatie, sport en spel, educatie, in klassikaal verband in de ochtend “educatie” en in 

de middag “recreatie, sport, spel en themadagen”. 

In klassikaal verband worden diverse thema’s behandeld om het begripsvermogen van de client te 

stimuleren, op peil te houden en daar waar mogelijk te verbeteren.  Gelet wordt op de 

ondersteuningsvraag van de cliënt (focus op leerroute 1, 2  en 3 ) 

Zorg op maat 

– Zorgmaatwerk voor de specifieke cliënten 

– Dagbesteding en logeeropvang 

– aanpassingen in het dagelijkse programma die kunnen worden aangepast op de 

mogelijkheden/beperkingen van Cliënt 

Het pand / Locatie 

Locatie met twee klaslokalen en aansluitend gymlokaal. Tevens bosrijke omgeving en verkeersarme 

locatie. Mogelijkheid tot incidentele logeeropvang met maximaal vier ingerichte slaapkamers. Keuken 

en snuffelhoek, vergaderruimte, voldoende toiletten en douches. 

Kwaliteit en plan van aanpak 

1. Medewerkers hebben een VOG 

2. Cliënten hebben een Zorgplan en LVS 

3. Continuïteit van hulp is gegarandeerd 

4. Instelling werkt met Algemene voorwaarden en een privacyreglement 

5. Regelmatige toetsing tevredenheid van de hulpvrager en/of mentor, ouders 

6. Er wordt een logboek bijgehouden van de voortgang (LVS) 
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7. Medewerkers hebben een EHBO diploma en er is een Aansprakelijkheidsverzekering 
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Wijze van werving van gelden  

Stichting Friends At Home wil graag haar inkomsten, voor een significant deel, door middel van 

donaties en giften ontvangen. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en 

bedrijven.  

  

1. Overheidssubsidies 

2. Giften uit de privésfeer en bedrijfsleven (zowel materieel als immaterieel) 

 

De stichting gaat uit van een door de belastingdienst verstrekte ANBI beschikking. Hiermee 

kunnen particulieren en bedrijven schenkingen en giften doneren boven de wettelijke 

drempel.  

 

- Inkomsten 

Zorg en ondersteuning kan worden ingekocht met een persoonsgebonden budget  (pgb). Of 

de stichting geeft zorg en ondersteuning in natura: de instelling levert dan de zorg.   

Bijvoorbeeld via: 

 

- Wmo-ondersteuning: hulp in het dagelijks leven  

- langdurige zorg (Wlz): dit kan alleen als er 24 uur per dag zorg of toezicht nodig is 

 

Stichting Friends at Home Werving donaties 

 

Beste donateurs 

 

Wij zijn in de opstartfase van een kleinschalige dagbesteding en logeeropvang Friends@Home 

met maximaal 6 jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar, met een zware beperking, syndroom, 

autisme, waardoor ze niet kunnen werken en een grote organisatie met dagbesteding geen recht 

doet aan hun als persoon. 

Onze jongeren hebben een IQ tussen de 20 en 50 en hebben hierdoor continue ondersteuning, 

persoonlijk contact en structuur nodig, maar ook uitdagingen en mogelijkheden tot zichzelf 

ontplooien. 
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Hoewel de locatie en woning op dit moment nog niet bekend zijn, hebben we een aantal 

projecten die we willen realiseren en waar we uw financiële hulp enorm bij kunnen gebruiken. 

Deze projecten zullen bijdragen aan hun levensvreugde en ontwikkeling. 

- natuurspeeltuin (aanleg, speelmateriaal, veilige tuin, moestuin): € 50.000 

- kippen en konijnenhok: € 1000,- 

- trampoline met net: €1500,- 

- kindvriendelijke omheining  (€ 50,- per 5 meter exclusief arbeid) 

- keuken waar de jongen kunnen participeren en taken volbrengen:  

werkplek en apparatuur:€ 20.000 

- snoezelbadkamer met snoezelbad of jaccuzi 

- snoezel/gymruimte ( om te ontprikkelen en sensorische integratie te bevorderen): €25.000 

- digibord: € 2000,- 

- ipads: € 2500,- 

- koptelefoons: €250,- 

- educatieve materialen (motorische ontwikkeling, mondelinge taal, schriftelijke taal, sociaal 

emotioneel, rekenen, creatieve vorming, spel) € 5.000 

- groepsvervoerbus € 10.000 

- wekelijks/maandelijks terugkerende “uitjes”: bioscoop, bowlen, zwemmen, dans, sport, 

pretpark, dierentuin, musea: € 600,- 

 

Uw bijdrage en opname in ons donateursbestand 

Hartelijk dank voor uw donatie en automatisch wordt u vriend van Stichting Friends at Home, dan 

vieren we graag met u het leven en nodigen we u jaarlijks uit op één van onze BBQ-s of feesten. 

Daarnaast nemen wij u graag op in ons bestand en wordt u op de hoogte gebracht van de 

vorderingen en wat uw donatie voor ons heeft betekend. 

Door middel van de nieuwsbrief aan u gericht geven we inzage in de vorderingen en behaalde 

doelen, tevens updaten we regelmatig onze website www.stichtingfriendsathome.nl/site waarin u 

onder het kopje donaties uw giften en bestedingen kunt raadplegen. 

  

 

http://www.stichtingfriendsathome.nl/site
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Beheer van het vermogen  

Bestuur   

Stichting Friends At Home heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het 

vermogen.  Het bestuur bestaat uit twee personen, te weten een voorzitter en een 

secretaris/penningmeester: 

- mevrouw Nancy Ilcken, wonende te 1398 DD Muiden, Kromme Wae 15, als voorzitter; 

- de heer Marc René Evert Sedney, wonende te 1223HD Hilversum, Saturnusstraat 15, als 

secretaris en penningmeester. 

 

Activiteiten bestuur  

Vergaderen  

Het bestuur komt minimaal éénmaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden 

notulen opgemaakt.   

 

Deze werkwijze staat benoemd in de notariele akte (zie ook bijlage notariële akte): 

Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter  

dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe - 

schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek 

richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering 

wordt gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering 

bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. 

 

Het verzorgen en begeleiden van cliënten  

Het nastreven van het algemeen nut beoogde doel; een kleinschalige dagbesteding en logeeropvang 

voor geestelijk en/of verstandelijke kinderen van 16 jaar en ouder 

 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:  

 

Het opzetten en begeleiden van projecten, leiding en sturing geven aan de dagelijkse operationele 

gang van zaken, personeelsmanagement, beheer van huisvesting, beheer van de financiën, de 

dagelijkse administratie en ICT automatsering, bemiddeling en bewaken van de doelen voor de 

stichting en het selecteren van bestemmingsdoeleinden uit de financiële middelen ten behoeve van 

de stichting en haar cliënten. 
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Financiën  

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn 

onder meer:   

1. Jaarlijks een begroting opstellen;  

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;  

3. Beheren van de gelden;  

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.  

Vergoeding bestuursleden  

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. (zie ook bijlage 

notariële akte) 
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Besteding van het vermogen  

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling, missie en visie van Stichting Friends At Home. 

   

- De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te 

compenseren.   

- De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere 

stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen 

stichting.  

- De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer 

aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit 

gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.    

  

 Concept begroting 2021-2022 

  

Geschatte operationele en initiële opstartkosten 

 
Totale operationele kosten 

     

€ 13.422,00 

   

1 Huisvesting  per maand  €    4.752,00      

  Huur  €     3.200,00   €    3.200,00       

  energie *11%  €        352,00   €       352,00       

  schoonmaak (3 dg per wk)  €        215,00   €       860,00       

  gymzaal (4 dg per wk)  €          60,00   €       240,00       

  verzekering  €        100,00   €       100,00       

          

          

4 ICT     €       160,00      

  internetaansluiting per mnd   €         60,00       

  internethardware afschrijving'per mnd  €         10,00       

  camera's afschrijving   €         20,00       

  schoolsoftware abonnement   €         20,00       

   LVS abonnement   €         10,00       

  

iPad x4 afschrijving x 10 
euro   €         40,00       

          

5 Bedrijfsvoering    €       110,00      

  PC administratie   €         60,00       

  Boekhoudprogramma   €         10,00       

  BTW afdracht   €         20,00       

  

Afdracht 
vennootschapsbelasting   €         10,00       
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Betalingsverkeer 
administratie   €         10,00       

          

6 Personeel     €    7.600,00      

 1 onderwijsassistent 5x per wk  €        800,00   €    3.200,00   

 €             
160,00  

 € 
7,78  9 uur per dag 

 1 zzp zorgassistent 5x per wk  €        900,00   €    3.600,00   

 €                     
180,00  

 €   
20,0
0  9 uur per dag 

 2 vrijwilligers/stagaire  €        200,00   €       800,00       

          

5 Lunchkosten    €       800,00      

  eten en drinken  €        200,00   €       800,00       

          

 

  
Totale initiële kosten eenmalige kosten  €   10.500,00  

1
0 Notariskosten   €                   300,00   

  Akte 300   

      

      
1
1 Inschrijving KVK   €                   380,00   

  stichting 60   

  domeinaanvraag 20   

  website opbouwen 300   

      
1
2 Advertentie    €                   120,00   

  Gooisch dagblad 120   

      

      
1
3 Slpkmrs    €                2.400,00   

  meubilair x4 800 eur 2400   

      
1
4 Lokalen    €                3.100,00   

  Tafels 400   

  Stoelen 300   

  Kasten 1200   

  Digiboard 1200   

      

4 ICT    €                3.000,00   

  internetaansluiting 120   

  internethardware 300   

  camera's 400   

  schoolsoftware 450   

  LVS 450   

  iPad x4 1280   

      

5 Bedrijfsvoering   €                1.200,00   

  PC administratie -aanschaf 900   
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  Boekhoudprogramma - aanschaf 300   

  

 

 
 

 

 
    

1 Verwachte maandelijkse baten Dagopbrengst Maandopbrengst  €      13.500,00  
 

  

 Aantal 18+ clienten 5     

 Aantal kmrs 0     

 €   15,00  Dagprijs  €               135,00   €           675,00     

9 uur dag Aantal dagen per mnd 20    €               13.500,00   

      

            

Indien logeeropvang; berekening hieronder       

2 Logeeropvang       opbrengst 

  Logeeropvang per nacht  €               140,00   €           280,00   €                 2.240,00   €             2.240,00  

  Aantal logeer 18+ 2       

  Aantal dagen per mnd 8       

            

3 Opvang logeeropvang Assistent dag kosten maand kosten kosten 

  prijs per uur  €                 20,00       €             2.080,00  

  avondi en nacht (17:00-08:00) = 13 uur     
Saldo 

logeeropvang 

  Assistent,  1      €               160,00  

  aantal uur avond/nacht 13       
 

 

 
2 Donaties en schenking eenmalig opstarten  €         8.400,00  

  Marc  €  3.000,00    

  Nancy  €  3.000,00    

  Vrienden  €     500,00    

  Familie  €  1.000,00    

  Gemeente  €     800,00    

  Overige  €     100,00    
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Resultaat 

 

  

Totale operationele 
kosten 

 
 
Totale initiële kosten 

 
 

Baten 

    €            13.422,00  €            10.500,00    

       

       

Inkomsten categorie      

Verwachte maandelijkse baten     €               13.500,00  

       

       

Donaties en schenking eenmalig opstarten     €                 8.400,00  

       

       

  [operationele + initiële kosten]      

  €          23.922,00  €       13.422,00  €        10.500,00    

      

 Eerste Baten    €               21.900,00  

 Saldo (Baten - eerste operationele + intiële kosten start eerste maand)  €           -2.022,00  

     

 {opvolgende maanden bij vereiste minimale aantal clienten]  

 Maandelijkse baten €            13.500,00   

 Maandelijkse kosten operationeel €            13.422,00   

     

aantal 16+ 
5 

   

 Saldo maandelijks €                  78,00   

 

 

 

 

  

file:///E:/MyKids/Stichting%20Ryan%20Mitchel/Begroting%20RyanMitchel-huis.xlsx%23Inkomsten!A1
file:///E:/MyKids/Stichting%20Ryan%20Mitchel/Begroting%20RyanMitchel-huis.xlsx%23Donaties!A1
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Bijlage: Historie en waarom 

(praktijkcasus cliënt) 
Cliënt en schoolgeschiedenis klimopschool 

Cliënt brengt een goede tijd door op de klimopschool. Hij heeft veel geleerd in de sociale omgang met 

andere kinderen en in het klassikale systeem; de juffen, de opdrachten en werkjes zijn altijd op zijn 

niveau teruggebracht. 

Omdat Cliënt zijn communicatieve vaardigheden mist zoals andere kinderen die wel hebben, is het 

voor de buitenwereld lastig te begrijpen wat Cliënt bedoelt. Hiervoor is zijn woordenschat in 

gebarentaal te beperkt gebleven. Cliënt kan geen woorden uitspreken. 

Cliënt heeft de persoonlijke begeleiding nodig op zijn school, in de buitenwereld en op excursies. 

tevens gaat er ook vaak een begeleider mee met moeder in de privesfeer (vakanties en feestjes). 

Redenen voor de persoonlijke begeleiding 

 

- Epilepsie (100-150 x per dag absences en atone aanvallen) 

Dit kan leiden tot het wegvallen van spierspanning waarbij er ernstig letsel kan ontstaan aan hoofd, 

gezicht, tanden en ledematen. Het lopen met een dienblad met glazen en mokken kan dan ook tot 

ongelukken leiden. Ook gereedschap in zijn handen zonder de vaste begeleider naast hem kan tot 

ernistige verwondingen leiden (oogletsel, hoofd- en snijwonden) 

- Geen communicatieve vaardigheden 

Cliënt kan helaas niet praten; om toch zich enigzins te kunnen uiten is bij hem zo'n acht jaar geleden 

gebarentaal ingevoerd. Dit heeft wel geleid tot meer rust en zelfvertrouwen, echter is zijn 

woordenschat beperkt gebleven. Buitenstaanders die Cliënt niet goed kennen raken in de war en 

begrijpen niet wat hij bedoelt wat tot grote frustaties kan leiden; familie, ouders, vaste begeleiders 

kunnen hem meestal wel volgen. Cliënt kan zich helaas niet in woorden uiten zodat hij nooit kan 

vertellen wat hem die dag is overkomen of wat hij heeft meegemaakt. 

- niet zindelijk 

Helaas is Cliënt met zijn 17 jaar alleen "klok"zindelijk voor de kleine boodschap. Soms lukt het niet en 

doet hij zijn plas nog in zijn broek (luier om). Voor de grote boodschap is het nog erg lastig. Cliënt 

vindt het niet fijn om door "onbekenden" te worden verschoond. 
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Er moet altijd rekening worden gehouden met extra kleding, luiers en verzorgingsattributen bij 

schoolbezoek, uitgaan, festivals etc... 

- Fijn en grof moteriek niet op goed niveau 

Doordat Cliënt de basis mist voor een goede motoriek heeft hij last met goed lopen, rennen, eten 

met bestek. Momenteel volgt Cliënt al drie jaar therapeutische zwemvaardigheden zodat hij zich 

hopelijk goed kan redden in water dieper dan zijn lengte. 

 

Uitstroming na 18 jaar (stage) 

In het gesprek met maatschappelijk werk en stage-begeleider is tevens gevraagd of Cliënt tot zijn 

20ste jaar nog kan deelnemen op de klimopschool. Dat zou geen probleem moeten zijn, helaas wordt 

deze niet goedgeleurd in de TLV (toelaatbaarheid verklaring) 

Bij de keuze van een goede stageplek en eventuele overnachting is het noodzakelijk om 

bovenstaande beschreven beperkingen van Cliënt mee te nemen in de afweging van een goede 

stageplek. 

Stichting Friends At Home biedt deze stageplek  

Vaste begeleider (1 op 1 en/of 2) 

- kan een vaste begeleider mee die hij nu ook al jaren kent en zeer vertrouwd mee is. 

- biedt de stageplek de ruimte dat de vaste begeleider mee gaat 

 

Stageplek kleinschalig 

- De stageplek is kleinschalig van aard en is er amper verloop in de begeleiders op deze stageplek die 

de beperkingen goed kennen (hiermee kan Cliënt makkelijker van persoonsafhankelijk naar 

structuurafhankelijk gaan werken) 
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Bijlage: inschrijving KVK 
 
KvK-nummer 82248818 
. 

De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden 
gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. 
 

Rechtspersoon 
RSIN 862394041 

Rechtsvorm Stichting 

Statutaire naam Stichting Friends at Home 

Statutaire zetel Gemeente Gooise Meren 

Datum akte van oprichting 19-03-2021 

Inschrijving handelsregister 19-03-2021 

Activiteiten (SBI) - Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten 

 
Beschrijving Het aanbieden van kleinschalige dagbesteding en logeermogelijkheden 

voor kinderen met een geestelijke beperking voor 16 jaar en ouder. 

 
Bezoekadres Kromme Wae 15, 1398DD Muiden 

Telefoonnummer 0653477654 

 
Bestuurders 
Titel Secretaris penningmeester 

Naam Sedney, Marc René Evert 

Geboortedatum 20-04-1965 

Datum in functie 19-03-2021 (datum registratie: 19-03-2021) 

Inhoud bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Titel Voorzitter 

Naam Ilcken, Nancy 

Geboortedatum 02-11-1969 

Datum in functie 19-03-2021 (datum registratie: 19-03-2021) 

Inhoud bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
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Bijlage: zie bijgevoegd PDF notariële 

akte 
 

afschrift oprichtingsakte Stichting Friends at Home.pdf 

 

 

 

Bijlage: UBO register en zeggenschap 

vermogen 
 

Kopie UBO verklaring 


