Jaarverslag 2018
Monuta Helpt

Voorwoord

In 2018 hebben we weer veel prachtige aanvragen voor
een donatie van lokale initiatieven ontvangen. Zoals voor
een oldtimertocht voor ouderen uit een zorgcentrum, het
oprichten van een bel- en buddyteam voor jongeren in hun
laatste levensfase, een training over rouw en verlies, een
gedenkmonument voor ongeboren kinderen. Dit zijn maar
een paar voorbeelden van alle toegewezen projecten. Op
pagina 5 van dit jaarverslag vindt u een compleet overzicht
met alle organisaties die een donatie hebben gekregen van
Monuta Helpt. Wij zijn heel blij dat we opnieuw aan zo veel
projecten een donatie hebben kunnen geven.

Praktische hulp

Voor, tijdens én na een afscheid

Monuta Helpt event

Naast financiële hulp willen we ook graag praktische hulp
bieden. Alle medewerkers van Monuta mogen één dag per
jaar hun werkplek verruilen om zich buiten Monuta in te
zetten voor een goed doel. Het project moet wel aansluiten
bij Monuta Helpt. Zo heeft een aantal medewerkers op
4 mei 2018 geholpen bij het initiatief Ereveld Vol Leven op
Nationaal Ereveld in Loenen. Bij de herdenking stonden
leeftijdsgenoten van de slachtoffers achter de graven als
symbool voor iemand wiens leven door oorlogsgeweld is
opgehouden.

Ieder jaar in november vindt het Monuta Helpt event plaats.
Een moment waarop we stilstaan bij de mensen achter de
initiatieven en de ‘Aanvrager van het Jaar’ en ‘Ambassadeur
van het Jaar’ kiezen. In 2018 gaf Hugo Borst een lezing over
dementie en daarna was er nog volop tijd om nieuwe mensen
te leren kennen en met elkaar van gedachten te wisselen.
Reserveert u 6 november 2019 alvast in uw agenda? Het
belooft ook dit jaar een gedenkwaardige dag te worden.

Alweer 7 jaar ben ik de voorzitter van Monuta Helpt en het
blijft bijzonder om voor zo’n mooi fonds te mogen werken.
Het is inspirerend om te zien dat er nog altijd vrijwilligers
zijn die aandacht hebben voor de mens die het niet alleen
kan, die eenzaam is of die het verlies van een naaste aan
het verwerken is. Al die vrijwilligers nemen het initiatief
om mensen bij elkaar te brengen, om herdenkingen te
organiseren, en daardoor een moment creëren waarbij
aandacht wordt gegeven aan de persoon die daar behoefte
aan heeft. 80 Lokale initiatieven hebben een donatie
gekregen. Stuk voor stuk initiatieven die een positieve
bijdrage leveren aan de fase voor, tijdens of na een afscheid.
Uiteraard springt er altijd een aantal bijzondere projecten
uit. Stichting Vrienden van CityKids werd ‘Aanvrager van het
Jaar’. Hun missie is het bieden van kwalitatief hoogwaardige
zorg en ontwikkelingsgerichte behandeling aan kinderen
met een beperking en/of een verpleegkundige zorgvraag.
Op pagina 3 en 4 kunt u ook de mooie verhalen lezen van
de ‘Aanvragers van het Kwartaal’.
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Monuta Helpt in het kort
Vier keer per jaar komt het bestuur van Monuta Helpt bij elkaar om alle ingediende projecten te beoordelen. Het bestuur
bestaat uit vijf personen: Anita Witzier (voorzitter), Koos van Donselaar, Alex van de Kamp, Jacqueline Bruil en Quinten Fraai
(CEO van Monuta). In 2018 heeft het bestuur € 233.882,- geschonken aan diverse lokale initiatieven die zich richten op zorg
voor nabestaanden, palliatieve zorg, ouderenzorg en mantelzorg.

Aanvrager van het Kwartaal

Elk kwartaal nomineert het bestuur uit de toegewezen aanvragen drie initiatieven die meedingen naar de titel ‘Aanvrager
van het Kwartaal’. De winnaar van deze titel dingt tijdens het Monuta Helpt event mee naar de titel ‘Aanvrager van het Jaar’.
Dit waren de vier winnaars in 2018:

1. Stichting Vrienden van CityKids

3. Stichting DagVlinder

2. Stichting Almeerse Senioren Theatergroep

4. De Zorggroep De Oldtimer Run

Stichting Vrienden van CityKids is de ‘Aanvrager van het Jaar’
geworden. Zij bieden kinderen met een beperking en/of een
verpleegkundige zorgvraag aantoonbaar de beste zorg. Zij
zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om de leefwereld
van de kinderen kleurrijker te maken. Daarbij houden zij niet
alleen rekening met de mogelijkheden en rechten van de
kinderen en hun ouders, maar ook met hun beperkingen en
plichten. Zij investeren in de ontwikkeling en opleiding van
hun medewerkers, omdat het altijd nóg beter kan.

Stichting DagVlinder is een zelfhulpgroep die lotgenoten
met elkaar in contact brengt. Zij ondersteunen (als
ervaringsdeskundige) ouders van overleden kinderen. In
tijden van verdriet en rouw kan het fijn zijn om andere
ouders te ontmoeten die in een soortgelijke situatie zitten.
Het doel van Stichting DagVlinder is om via workshops
een sfeer te creëren, waar ouders van overleden kinderen
tijdens het maken van mooie herinneringscreaties, in
informele sfeer met elkaar in gesprek raken.

De Oldtimer Run is in de Week tegen Eenzaamheid op
29 september georganiseerd. Deze oldtimerrit was bestemd
voor eenzame alleenstaanden, weduwen en weduwnaars
vanaf 60 jaar, die verblijven in een zorgcentrum van
De Zorggroep. Het doel was om hen voor één dag uit hun
isolement te halen en hen een bijzondere dag te bezorgen.
Er reden maar liefst 25 oldtimers langs zes verschillende
zorgcentra om ouderen op te halen voor een rit door het
prachtige Limburgse landschap.

De vrijwilligers van de stichting organiseren en begeleiden
activiteiten die voor veel ouderen in Almere een welkome
afwisseling en ontmoetingsplaats vormen. Ook organiseren
zij jaarlijks een korte vakantie voor senioren die door een
verlies van hun partner niet meer zelf op vakantie gaan.
Bij deze reis gaan er twee vaste begeleiders mee, die veel
ervaring hebben met eenzame ouderen. Met de bijdrage
van Monuta Helpt konden ze een derde begeleidster
meenemen op hun reis.
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In 2018 hebben deze mooie projecten
een donatie gekregen van Monuta Helpt
Binnentuin hospice Het Vliethuys
Braintrainer plus senioren
Florence locatie Oostduin
H. Nicolaaskerk, Baarn
Herdenken vol Leven
Herinneringsdag 2018
Hospice Amsterdam Zuidoost
Hospice Bodegraven
Hospice de Heideberg
Hospice Nijkerk
Hospice ‘t Huis aan de Vecht
Humanitas Deventer
Humanitas Steun bij verlies en rouw

Stichting Klakkelmans Gilde
Stichting Leendert Vriel Twente
Stichting Nusantara Zorg
Stichting Oecumene Ontmoetingskerk
Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan
Stichting Perla’s Vriend Wijkie
Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken
Stichting Pruijck
Stichting Pyramides
Stichting Sensoor
Stichting Stolpersteine
Stichting ‘t Zwerk

In Memoriam
Kath. Bond van Ouderen St. Jan Grubbenvorst
Laurens Borgstate
Lustrum Robinia
Mantelzorgersdag Nijmegen e.o.
Mondriaan Geestelijke Gezondheid
Zorggroep De Oldtimer Run
Proteion De Wachtpost
Qwiek.up
Seniorendag SEPS Schiedam
St. Nabestaan na zelfdoding
St. Patyna
Stichting Aanmij
Stichting Airborne Museum
Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof
Stichting Brandstof voor de Ziel
Stichting Bretels
Stichting Brink - De vrouw die alles had
Stichting DagVlinder
Stichting Félice
Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek
Stichting Herinneringslantaarn
Stichting Het Clarahofje
Stichting Hospice Utrecht
Stichting Hospicewoning Alphen a/d Rijn-Nieuwkoop
Stichting Hospicezorg Zuidoost Drenthe
Stichting Joods Hospice Immanuel

Stichting Theatergroep Bint
Stichting Thebe Midden-Brabant
Stichting Thebe West-Brabant
Stichting TrOost Groningen
Stichting Vier het Leven
Stichting Vrienden ADRZ
Stichting Vrienden Kalomara
Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum
Stichting Vrienden van CityKids
Stichting Vrienden van Hospice IJsselOever
Stichting Vrienden van Tergooi
Stichting Wensulance
Stichting Wereldlichtjesdag Dronten
Stichting Woej
Training Hospice De Regenboog
Transmuraal Netwerk Midden Holland
Troostboom voor Stiltecentrum Clossenborch
Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker
Vereniging Soos Blauwhuis
Vervanging Orgel WZP Loosduinen
VPTZ Leiden
VPTZ Tiel/Buren gemeente Neder-Betuwe
Waakmanden voor Zorgbalans
Wensboom Zuiderhout
Woonzorgcentrum Raffy
Zorginstelling Intermezzo & Hofstaete te Dieren
ZwolleDoet! En Hospice Zwolle
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Monuta Helpt event 2018
Op woensdag 7 november vond het jaarlijkse Monuta Helpt event plaats in Utrecht.
We organiseren dit evenement ieder jaar als dank voor iedereen die zich inzet voor ons fonds.

Ze waren blij en ontroerd. CityKids die bijzondere kinderen
en jongeren de aandacht en ruimte geeft om zich te
ontwikkelen en volop mee te doen, kreeg tijdens het event
de titel ‘Aanvrager van het Jaar’.

Uitvaartverzorger Paul Beurskens mag zich een heel jaar
‘Ambassadeur van het Jaar’ noemen. Hij verdiende deze titel
om zijn vasthoudendheid en enthousiasme bij het organiseren
van ‘De Oldtimer Run’. De organisatie heeft hij samen gedaan
met De Zorggroep waardoor er een mooi contact is ontstaan
en de oldtimerrun een enorm succes is geworden.

Voor het eerst was er een zanger
aanwezig, die voor een welkome
afwisseling zorgde in het
programma: Guido Lamm.
Guido is zanger van het Nederlandse
luisterlied en kleinkunst. Hij zingt
liedjes die tot de mooiste uit het
Nederlandse repertoire gerekend
mogen worden.

Tijdens het event stond een
inspirerende lezing van Hugo Borst op
het programma. In zijn lezing stond
zijn inmiddels overleden moeder
centraal die Alzheimer had. Een aantal
jaren schreef hij wekelijks columns
over haar onder de titel ‘Mijn Ma’.
Deze columns hebben geleid tot twee
boeken: ‘Ma’ en ‘Ach Moedertje’.

5

Het Monuta Helpt event is een mooie
gelegenheid om bij te praten en
ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Jaarrekening Monuta Helpt 2018
Verslag van het bestuur
De stichting heeft ten doel:					

a.	het ondersteunen van algemeen nut beogende projecten die tenminste
één of meer van de volgende kenmerken in zich dragen:
- een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van individuen
of (achterstands)groepen;
- steun bieden aan initiatieven van lokaal maatschappelijk belang
en/of nut;
- voorwaarden scheppen voor sociaal-culturele vooruitgang;
- bijdragen aan een betere sociale (lokale) omgeving;
- ondersteunen van culturele voorzieningen in de samenleving;
- bijdragen aan de ontwikkeling en educatie in het algemeen.
b.	Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De begroting is geen stuurinstrument voor Stichting Monuta Helpt en wordt
om deze reden ook niet opgesteld.
Door ondertekening van de jaarstukken blijkt de vaststelling van de
jaarrekening.
Getekend te Apeldoorn, 18 april 2019

Anita Witzier, voorzitter
Koos van Donselaar
Alex van de Kamp
Jacqueline Bruil
Quinten Fraai
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Stichting Monuta Helpt
Balans per 31 december 2018 (in euro’s)
(na resultaatbestemming)
		
31 december 2018		
31 december 2017
Vlottende activa
Rekening-courant Monuta Holding N.V.		

7.057 		 6.982

		
7.057 		 6.982
Eigen vermogen
Overige reserves		

7.057		 6.982

		
7.057		 6.982

Staat van baten en lasten over 2018 (in euro’s)
		
Baten

2018		2017

Bijdrage Monuta Holding N.V.		

233.882		212.739

Rente-opbrengsten		75		78
Lasten
Giften
Bestuurskosten

233.882		
207.395
0		
5.343

		
-233.882		-185.315
		
75		

Het positieve verschil tussen baten en lasten wordt toegevoegd aan de overige reserves.
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78

Waarderingsgrondslagen
Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen voor het nominale bedrag, verminderd
met een voorziening voor dubieuze vorderingen.

Grondslagen voor de resultaatberekening

In de winst- en verliesrekening worden de aan het boekjaar toe te rekenen
baten en lasten verantwoord op basis van historische kosten.

Toelichting op de balans per
31 december 2018 (in euro’s)
Vlottende activa

De rente over de rekening-courant Monuta Holding N.V. bedraagt 3 maands
Euribor + 1,25% en wordt elk kwartaal vastgesteld.

Eigen vermogen
Overige reserves

Stand 1-1
Saldo baten en lasten

2018
6.982
75

2017
6.904
78

Stand 31-12

7.057

6.982

De overige reserves staan ter vrije beschikking aan het bestuur van
Stichting Monuta Helpt.
Apeldoorn, 18 april 2019
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Ambassadeurs bedankt!

Ook een aanvraag indienen?
Ga naar www.monutahelpt.nl/aanvragen
Monuta Helpt
Postbus 20
7300 AA Apeldoorn

