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Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden te
Coevorden

1. Bestuursverslag

Algemeen
Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden is op 1 januari 2015 ontstaan uit een fusie tussen Stichting
Maatschappelijk Werk Coevorden en Stichting Welzijn 2000. De stichting staat onder nummer 56295235
ingeschreven bij de kamer van koophandel en is statutair gevestigd in Coevorden.

Doelstelling
De stichting heeft als doel het uitvoeren van maatschappelijk (opbouw)werk in de gemeente Coevorden
en het verrichten van al wat hiermee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Middelen
De stichting ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Coevorden. Door de subsidie en overige
inkomsten uit activiteiten kunnen de taken van de stichting worden gerealiseerd.

Raad van toezicht
De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging. Alleen werkelijk gemaakte kosten zoals
reiskosten worden vergoed.

De raad van toezicht bestaat ten tijde van vaststelling van de jaarrekening uit de volgende personen:
- De heer F. Molema (voorzitter)
- Mevrouw A.E. Van der Valk
- De heer A. Faber
- De heer R.E. Hidding
- De heer H.J. Scholte

Jaarrekening
In de jaarrekening zijn opgenomen de staat van baten en lasten over 2018, de balans per 31 december
2018, de herziene begroting 2018 alsmede de staat van baten en lasten over 2017 en de balans per 31
december 2017. Voorts zijn toelichtingen opgenomen bij de staat van baten en lasten en de balans per
31 december 2018.

De staat van baten en lasten sluit met een positief saldo van € 1.185
Het eigen vermogen per 31 december 2018 bedraagt € 559.050 en bestaat uit:
- Algemene reserve ad € 199.841
- Bestemmingsreserves ad € 359.209

De algemene reserve wordt beschouwd als weerstandsvermogen.
De bestemmingsreserves zijn gevormd voor toekomstige uitgaven aan ziektevervanging, frictie en
afkoopsommen, deskundigheidsbevordering, inventaris en ICT, PR en huistijl, kwaliteit en innovatie en
activiteitenontwikkeling.
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Begroting 2019
Voor het jaar 2019 bedraagt de subsidieverlening € 1.710.000, bestaande uit een reguliere subsidie ad
 € 1.625.000 en een incidentele subsidie ad € 85.000. Dit is € 78.724 lager dan de ingediende aanvraag
ad € 1.788.724, gebaseerd op een inzet van 25.200 uren à € 67,37 is € 1.697.724 en separate aanvragen
met een totaal van € 91.000 inzake budget voor werkuitvoering inzake het gemeentelijke project
Mantelzorgondersteuning en Vrijwilligerswerk ad € 66.500, compensatie huurkosten Brede School ad 
€ 14.500 en tolkkosten ad € 10.000. Met betrekking tot de tolkkosten is toegezegd dat deze separaat
gedeclareerd kunnen worden.

Voorwoord
Voor u ligt het jaarrapport 2018 van Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden.
De jaarrekening 2018 laat een klein positief resultaat zien. 
De salariskosten zijn gestegen ten opzichte van 2017 als gevolg van een stijging van het aantal fte’s met
1,3. Aan de projectstichting is 0,5 fte meer doorberekend in 2018, zodat de stijging van het aantal fte’s
voor de gehele organisatie uitkomt op 1,8. De salariskosten per fte zijn gedaald in 2018, voornamelijk
veroorzaakt door verjonging van het team.
Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden heeft in 2018 het Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland
behaald. De kosten hiervan zijn terug te vinden onder de algemene kosten.
De Raad van toezicht heeft besloten de in 2018 aan de bestemmingsreserves onttrokken bedragen
opnieuw aan de bestemmingsreserves te doteren, zodat deze op peil blijven voor de toekomst. De totale
dotaties overstijgen de onttrekkingen met € 4.040.

MWC heeft in 2018 haar vakmanschap ingezet voor het bieden van hulp en ondersteuning aan individuen
en groepen in de (samenleving van) de gemeente Coevorden. Dat doen we door de inzet van
maatschappelijk werk en opbouwwerk in samenwerking en afstemming met elkaar en netwerkpartners.
In 2018 zijn er 878 hulpverleningstrajecten uitgevoerd en 941 korte hulpvragen in behandeling genomen.
In 2018 zijn 17 huisuitzettingen voorkomen. 

Al onze medewerkers zijn geschoold in de methodiek positieve gezondheid volgens Machteld Hubert. Er is
ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van wijk- en dorpsinitiatieven. De ontwikkelingen binnen “
Ravelijn verbindt” zijn volop doorgegaan. De Ravelijn is een onmisbare schakel geworden in de wijk en
fungeert voor bewoners als broedplaats voor ontmoeting en participatie.

In september 2018 ontvingen we het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland.
We meten jaarlijks de tevredenheid van klanten over onze diensten. Onze klanten geven aan, dat ze, na
onze interventie, zelf weer beter in staat zijn de regie te voeren over hun eigen leefsituatie.

De Raad van Toezicht van MWC werkt volgens de Governancecode  van Sociaal Werk Nederland. De RvT
heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de doelrealisatie van MWC. De RvT geeft advies
en goedkeuring op begroting, jaarrekening en jaarverslag en informeert en adviseert op trends en
ontwikkelingen. 

Annelies Möhlmann
Directeur-bestuurder Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden
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Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden te
Coevorden

2.1 Balans per 31 december 2018 
(na resultaatverdeling)

31-12-2018 31-12-2017
€ € € €

Activa

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 1 754 1.315
Overige vorderingen en overlopende
activa

2 
36.187 175.817

36.941 177.132

Liquide middelen 3 753.987 598.241

790.928 775.373
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31-12-2018 31-12-2017
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen 4 
Algemene reserve 5 199.841 198.656
Bestemmingsreserves 359.209 355.169

559.050 553.825

Voorzieningen 6 39.051 33.038

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

7 
32.904 28.823

Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen

8 
69.043 67.370

Overige schulden en overlopende
passiva

9 
90.880 92.317

192.827 188.510

790.928 775.373
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Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden te
Coevorden

2.2 Staat van baten en lasten over 2018 

2018
Begroting

2018 2017
€ € €

Baten
Subsidies 10 1.533.578 1.532.982 1.517.322
Opbrengsten uit activiteiten 11 7.225 3.000 7.558

1.540.803 1.535.982 1.524.880

Lasten
Kostprijs activiteiten 12 12.993 18.000 16.024
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 13 1.156.772 1.161.979 1.126.133
Overige personeelsbeloningen 14 95.554 81.639 88.958
Huisvestingskosten 15 109.218 106.088 96.110
Kantoorkosten 16 77.959 58.635 61.182
Algemene kosten 81.432 73.012 54.465
Baten en lasten voorgaand jaar 17 1.517 - 12.606

Totaal van som der kosten 1.535.445 1.499.353 1.455.478

Totaal van bedrijfsresultaat 5.358 36.629 69.402

Financiële baten 18 239 500 444
Financiële lasten 19 -372 -500 -287

Financiële baten en lasten -133 - 157

Totaal van resultaat 5.225 36.629 69.559
Mutatie bestemmingsreserves 20 -4.040 -36.629 -55.897

Totaal van netto resultaat 1.185 - 13.662

7



Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden te
Coevorden

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatieverschaffing over schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de schattingswijzigingen in de algemene toelichting of bij de toelichting
op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving.

De gehanteerde gronslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserves 

Voor toekomstige uitgaven waarbij naar verwachting niet in externe financiering kan worden voorzien,
worden door de raad van toezicht middelen afgezonderd ter dekking van deze uitgaven. De omvang van
de bestemmingsreserves is gebaseerd op een schatting van de te verwachten uitgaven. De
bestemmingsreserves worden doorgaans gemuteerd vanuit de resultaatverdeling.

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, tenzij anders vermeld.

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Dit is meestal
de nominale waarde.
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Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden te
Coevorden

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. 

De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

Lonen 

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in
de staat van baten en lasten.

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden te
Coevorden

OVERIGE TOELICHTINGEN EN VASTSTELLING JAARREKENING                                                 

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die van invloed zijn op de
jaarrekening.

Voorstel bestemming van het resultaat
Het bestuur stelt voor het resultaat na mutaties in de bestemmingsreserves ad € 1.185 toe te voegen aan
de algemene reserve.

Bezoldiging directie
Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden legt verantwoording af over de bezoldiging van de directeur-
bestuurder conform de Beleidsregels WNT.
Het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van de andere
bezoldigingscomponenten zijn vastgesteld door de raad van toezicht. De inschaling van de directeur vindt
plaats in één van de salarisschalen in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
De bezoldiging wordt getoetst aan de VFI-systematiek.

Naam: A.E.M. Möhlmann
Functie: Directeur-bestuurder
Dienstverband: Full time
Periode : 12 maanden    

2018 2017
€ €

Brutoloon 72.066 70.770
IKB 3.057 3.005

75.123 73.775
Pensioenlasten werkgeversdeel 9.094 8.822

Werkgeverslasten (ZVW, Awf, bijdrage sectorfonds) 10.158 9.779

94.375 92.376
Belaste vergoedingen 1.001 1.253

Totaal 95.376 93.629
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Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden te
Coevorden

Instellingsgegevens
Naam instelling: Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden
Adres: Van Eijbergenstraat 5
Postcode/plaats: 7741 EL Coevorden
Telefoon: 085-2735256
E-mail: info@mwcoevorden.nl
IBAN: NL18RABO0110245857
Kamer van koophandel: 56295235

Het bestuur stelt hierbij de jaarrekening over 2018 vast.

Coevorden, 9 april 2019
Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Mevrouw A.E.M. Möhlmann
Directeur-bestuurder

De raad van toezicht keurt hierbij de jaarrekening over 2018 goed.
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