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Bestuursverslag
Het bestuursverslag ligt ter inzage ten kantore van de stichting.
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2020
Na resultaatsbestemming

Activa
2020
€

2019
€

Vaste activa
Materiele vaste activa

98.466

104.840

262.907

362.215

Liquide middelen

2.470.764

2.498.319

Totaal activa

2.832.136

2.965.374

Vlottende activa
Debiteuren en overige vorderingen
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Passiva
2020
€

2019
€

Eigen vermogen
Algemene reserves
Reserves beschermingsbewind
Bestemmingsreserve

782.766
282.401
195.945

717.348
270.222
60.886

1.261.112

1.048.457

18.829

-

Kortlopende schulden

1.552.195

1.916.917

Totaal passiva

2.832.136

2.965.374

Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
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Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
van de kleine organisatie zonder winststreven (RJk C1).
Tevens hanteert de stichting bij het opstellen van de jaarrekening de bepalingen bij en krachtens de Wet normering
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
Algemeen
De ontwikkelingen rondom COVID-19 hebben geen gevolgen voor de continuïteit van de stichting. Op het moment
van het opmaken van deze jaarrekening hebben deze ontwikkelingen, naar onze beste inschatting en alle feiten en
de huidige omstandigheden in ogenschouw nemend, beperkte gevolgen voor de stichting. De activiteiten van de
stichting worden hoofdzakelijke gefinancierd met de subsidies van de gemeente Lelystad, Dronten en Zeewolde en
inkomsten uit werkzaamheden schuldsanering/bewindvoering. Op basis van de onderliggende afspraken,
opdrachten, beschikkingen en toezeggingen, verwachten wij dat de huidige ontwikkelingen een zeer beperkte impact
zullen hebben op de inkomsten. Daarnaast heeft de stichting een gezond vermogens- en liquiditeitspositie
opgebouwd.
Activiteiten
De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland is opgericht op 1 januari 2000.
De Stichting is ontstaan uit een samenvoeging van het Centraal Budgetterings Instituut te Lelystad met het Algemeen
Maatschappelijk Werk Flevoland, eveneens gevestigd te Lelystad.
Richtlijnen subsidieverstrekkers
De baten van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland bestaan voor een belangrijk deel uit subsidies
van de gemeenten in het werkgebied. Er bestaan geen gedetailleerde richtlijnen voor de verantwoording van de
baten en lasten.
De subsidie baten zijn gebaseerd op de voorlopige toekenning subsidies 2020 door de gemeenten. De subsidiebaten
worden in een volgend boekjaar definitief vastgesteld.
Grondslagen voor waardering
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs, verminderd met
eventueel ontvangen subsidies en lineair berekende afschrijvingen op de geschatte levensduur en rekening houdend
met eventuele bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.
Kosten van groot onderhoud worden geactiveerd en lineair afgeschreven op basis van de geschatte levensduur.
Vlottende activa
De vlottende activa worden voor zover niet anders vermeld bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien de middelen niet ter vrije beschikking
staan, dat wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een
actief in de balans opgenomen.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten- en lastenstelsel
De baten en lasten van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland zijn toegerekend aan het jaar waarop
zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord op het moment dat zij gerealiseerd zijn. Verliezen worden in
aanmerking genomen op het moment dat zij voorzienbaar zijn.
Alle baten en lasten worden verantwoord via de staat van baten en lasten.
Subsidies gemeenten
Onder de subsidies gemeenten zijn begrepen alle bijdragen van gemeenten ten behoeve
van het maatschappelijke werk van MDF. Subsidies die hier zijn verantwoord hebben betrekking
op het boekjaar waarover verantwoording wordt afgelegd.
Overige baten
Onder overige baten worden alle opbrengsten verstaan die niet door gemeenten op basis van een
beschikking worden gerealiseerd.
Baten beschermingsbewind en inkomensbeheer
De opbrengsten voor beschermingsbewind worden verantwoord op kasbasis. De opbrengsten
inkomensbeheer op factuurbasis
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
Pensioenregelingen personeel
De stichting heeft een pensioenregeling voor haar medewerkers afgesloten bij PFZW
(Pensioenfonds Zorg & Welzijn). De door de stichting gehanteerde pensioenregeling voor de
werknemers is te kwalificeren als een toegezegde bijdrageregeling. Indexatie van de pensioenrechten is
afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt. Eind 2020 bedraagt de
dekkingsgraad van het PFZW 92,6% (2019: 96,5%) . De over het boekjaar verschuldigde premie wordt als
last verantwoord. De stichting is niet verplicht tot het voldoen van aanvullende bijdragen aan de pensioenverzekeraar. De in de jaarrekening verantwoorde bedragen zijn gebaseerd op de door het pensioenfonds
in rekening gebrachte pensioenpremie.
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Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over
de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de
toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en
- verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Overige lasten
Onder overige lasten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die niet direct aan
de kostprijs van de geleverde prestaties zijn toe te rekenen.
Financiële baten en lasten
Rentebaten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende ontvangen rentebaten.
Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die grote impact hebben op
de jaarrekening.
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Toelichtingen

Liquide middelen
Rabobank derdengelden inzake budgetbeheer **

922.689

1.104.502

**: Deze liquide middelen staan niet te vrije beschikking van de stichting.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huurverplichtingen
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland heeft voor de locaties van waaruit zij opereert
huurcontracten afgesloten. Deze huurcontracten hebben verschillende looptijden.
De huurverplichtingen van komend jaar bedragen € 239.637.
De verplichtingen van jaar 1 tot en met jaar 5 bedragen € 503.632.
Voor een vijftal huurcontracten is een bankgarantie gesteld van in totaal € 25.378.
Leaseverplichtingen
Bij Itec is in februari 2019 een nieuw leasecontract afgesloten voor de huur van printers en kopieermachines.
De looptijd van dit contract bedraagt 7 jaar. De jaarlijkse verplichting die voortvloeit uit het contract
komt overeen met de kosten zoals die worden verantwoord in de staat van baten en lasten.
De leaseverplichtingen van komend jaar bedragen € 40.000.
Werknemers
Ultimo 2020 waren 70,7 FTE in dienst (Ultimo 2019: 73,9 FTE)
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WNT-verantwoording
De WNT is van toepassing op Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (hierna: MDF). Het voor
MDF toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000.
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
Omvang dienstverband
Dienstbetrekking?

F. Bovenberg
Directeurbestuurder
01.01 - 31.10
1,00
ja

K. van der Vies
Directeurbestuurder
16.09 - 31.12
1,00
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

116.707
9.972
126.679

25.583
2.522
28.105

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

167.500

58.762

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Bezoldiging *
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
Omvang dienstverband
Dienstbetrekking

N.v.t.

N.v.t.

126.679
N.v.t.

28.105
N.v.t.

F. Bovenberg
Directeurbestuurder
01/01 - 31/12
1,00
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

140.619
12.017
152.636

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

Bezoldiging

152.636

De volgende toezichthoudende topfunctionarissen hebben een beloning van minder dan 1.700 euro
ontvangen:
Naam
A. Kerkvliet
M. Nieuwenhuis
R. Bootsma
A. Immink
H. Fortuin

Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking
die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Overige gegevens
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is op de volgende pagina's opgenomen.
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Accountants
Belastingadviseurs

bezoekadres

telefoon
e-mail
internet

Grote Voort 207d
8041 BK Zwolle
038-4216980
zwolle@jonglaan.nl
www.jonglaan.nl

beconnummer

Verklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

Ons oordeel
Het publicatierapport (hierna 'de samengevatte jaarrekening') van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Flevoland te Lelystad is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2020 van Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Flevoland.
Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met
de gecontroleerde jaarrekening 2020 van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland op basis van de
grondslagen zoals beschreven in de waarderingsgrondslagen op pagina 6 van de samengevatte jaarrekening.
De samengevatte jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020;
3. de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling; en
4. de WNT verantwoording.

Samengevatte jaarrekening
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de in Nederland
geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving van de kleine organisatie zonder winststreven (RJk C1) en de
bepalingen bij en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT). Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats
treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Flevoland en onze controleverklaring daarbij.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2020 van Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland in onze controleverklaring van 12 april 2021.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de samengevatte
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen
zoals beschreven in de waarderingsgrondslagen op pagina 6 van de samengevatte jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

De Jong & Laan Accountants B.V., gevestigd te Almelo, KvK 06054458. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland te Enschede onder nr. 08153431, zijn in te zien op www.jonglaan.nl, en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Onze verantwoordelijkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel
belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden,
uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 'Opdrachten om te
rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten'

Zwolle, 12 april 2021
De Jong & Laan Accountants B.V.

Origineel getekend door L. Huang MSc RA

Meenthoek 10
8224 BS Lelystad
(0320) 21 17 00
mdf@mdflevoland.nl
Postadres:
Postbus 1034
8200 BA Lelystad

