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Gegevens 

Deze financiële verantwoording heeft betrekking op: 

Namen van de instelling 
 
 

Stichting Management for Care Foundation (MFCare) 
Stichting In de Vrijheid Zorg (per 2022) 

RSIN 
 

813730028 

Contactgegevens 
 

www.mfcare.nl is geworden:  www.indevrijheidzorg.nl 

Grondslag 
 

De Bijbel: Handelingen 26:18 en Jacobus 1:27 

Doelstelling Opvangwerk 
Evangelisatie 
Straathoekwerk 
Drugspreventie 
Armenzorg / BetonProject in diverse landen 
 

Bestuurders Arie Knoester  (overleden in januari 2022) 
Remko Jorritsma (Voorzitter) 
Bart van der Wolf (secretaris/penningmeester) 
 

Beloningsbeleid Alle werk, van bestuursleden tot en met praktische uitvoerders, 
wordt verricht door vrijwilligers. Er worden geen mensen in 
dienstverband met een beloning aangenomen. Tevens worden 
er geen zzp-ers of anderszins betaalde krachten ingehuurd. 
Enkele vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding. 
 

 

Over de uitgeoefende activiteiten wordt een apart verslag uitgebracht. 

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn gepubliceerd op de website. 

 

Uitgaven 
Net als vorig jaar is er veel steun gegeven aan Stichting In de Vrijheid (€49.166,39). Dit bedrag was 
het restant van een binnengekomen legaat in 2020. Het legaat was bestemd voor opvangwerk, en is 
daar dus nu ook terecht gekomen. Het geld werd in 2021 ingezet voor het opknappen van de 
gebouwen en het aanvullen van reserves. 
 
Er is in 2021 veel steun gegeven aan armen in Roemenië (€7.900). Dit geld werd besteed aan het 
verstrekken en distribueren van kachelhout voor de allerarmsten in koude gebieden, en 
noodtoiletten voor mensen met een beperking.  
 
Er is in 2021 geld gegaan naar pastor Vladimir in Oekraïne (€1.500). Dit geld werd ingezet voor 
lectuur verstrekking aan cliënten van lokale opvang inzake verslavingszorg.  
Dit in samenwerking met lokale partners. 
 

http://www.mfcare.nl/


Er is in 2021 wat meer geld gegaan naar Straathoekwerk (€3.800). Dit ging naar Stichting SAVED en 
Stichting Zout der Aarde en Stichting Binnen Bereik. De stichtingen zijn onder meer actief in Den 
Haag en de omgeving van Rotterdam en Tholen, met inloopwerk, straathoekwerk en evangelisatie.  
 
Apologica werkzaam onder studenten Nederland. Stichting Embrace Hongarije, Stichting Atlantic 
Bridge Nederland, Verslavingszorg in Brazilië, Gevangeniswerk in Albanië. Kleding, praktische hulp 
en levensmiddelen Polen. (Project in eigen beheer uitgevoerd.) 
 

 
 
 
  

AF Posten 2021 2020
Projecten MFCare

Stichting In de Vrijheid (opvangwerk) 49.166,39€                24.675,00€        
Armenzorg Polen (betonvloeren / kachelhout) 7.525,00€                  8.765,57€          
Drugspreventie -€                            470,00€              
Straathoekwerk 3.800,00€                  1.700,00€          

Goede doelen Nederland
Jeugdwerk Nederland 900,00€                      900,00€              
Jongerenwerk Nederland 250,00€                      -€                    
Apologica 3.700,00€                  1.200,00€          
Armenzorg Nederland -€                            1.370,00€          
Inloophuis (stichting Binnen Bereik) 1.800,00€                  1.800,00€          

Goede doelen buitenland
Armenzorg Hongarije (stichting Embrace) 4.900,00€                  2.600,00€          
Kruiskaartactie Oekraine -€                            -€                    
Lectuur Oekraine 1.500,00€                  -€                    
Armenzorg Roemenie 7.900,00€                  900,00€              
Grote rampen -€                            -€                    
Armenzorg Albanië 1.000,00€                  -€                    
Opvanghuis Brazilië 1.500,00€                  3.000,00€          

Organisatiekosten
Vrijwilligerskosten 1.008,00€                  168,00€              
Kosten bankrekening 255,39€                      224,92€              
Kantoorartikelen en PR -€                            2.531,27€          

Overige kosten
Aanschaf bestelbus 3.900,00€                  -€                    
Aanschaf caravan 2.700,00€                  -€                    
Aanschaf diversen 0,01€                          -€                    

Totaal AF 91.804,79€                50.304,76€        



Overhead 
De overheadkosten waren in 2021 hoger dan normaal, namelijk 9% van de totale omzet. Dit zit 
vooral in de aanschaf van een bestelbus en in een caravan. Deze worden ingezet voor 
straathoekwerk. Meer dan 90% van het geld van deze stichting is dus ook in 2021 ingezet voor het 
algemeen nut, conform de doelstellingen. 
 

 
 
Inkomsten 
Er zijn in 2021 gelukkig weer wat meer giften binnengekomen (€13.004). Er is in 2021 meer geld 
binnengekomen door huis uitruimingen (€4.100). Ook de kringloop en oud ijzer handel leverde weer 
mooie inkomsten op (€14.761,01). MFCare/Stg In de Vrijheid Zorg kijkt terug op een gezegend jaar 
en is haar donateurs dankbaar voor het vertrouwen dat ze in deze Bediening. 
 

 
 
Verantwoording geldstromen 
De giften die specifiek bedoeld waren voor deelprojecten zijn daar (royaal) terecht gekomen, met 
uitzondering van de giften t.b.v. Armenzorg Oekraïne (pastor Sanyi). Vanwege de covid-maatregelen 
en de politieke situatie was het niet mogelijk om daar een betonproject te doen. Hopelijk kan dit wel 
weer in 2022. 
 

 
 
  

Overheadkosten
Overhead (organisatie) 7.863,40€             
Totale omzet 91.804,79€          
Overhead als % van omzet 9%

BIJ Posten 2021 2020
Giften 13.004,00€                9.136,30€          
Giften t.b.v. Betonproject 500,00€                      3.000,00€          
Giften t.b.v. Opvangwerk 150,00€                      5.543,00€          
Giften t.b.v. Straathoekwerk 125,00€                      125,00€              
Giften t.b.v. Armenzorg Oekraïne 2.000,00€                  -€                    
Verkoop oud ijzer / De Kringloop 14.761,07€                11.927,69€        
Oranjefonds Collecte -€                            -€                    
Huisuitruimingen 4.100,00€                  700,00€              
Overig BIJ 1.506,59€                  3,00€                  

Totaal BIJ 36.146,66€                30.434,99€        

Verantwoording geldstromen
Giften t.b.v. Betonproject 500,00€                
Armenzorg Polen 7.525,00€             

Giften t.b.v. Opvangwerk 150,00€                
Stichting In de Vrijheid (opvangwerk) 49.166,39€          

Giften t.b.v. Armenzorg Oekraïne 2.000,00€             
Armenzorg Oekraïne -€                       



Resultaat 
Het jaar 2021 is geëindigd met een negatief resultaat van -€55.658,13, vanwege het geld dat 
(conform de wens van de donateur) naar het opvangwerk van Stichting In de Vrijheid is gegaan.  
 

 
 
Dank voor de belangstelling. 

Resultaat
Totaal bij 36.146,66€          
Totaal af 91.804,79€          
Netto bij / af -55.658,13€         


