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Missie en visie
In het fusiedocument (2014) is de missie van de stichting BBC beschreven.
Deze is als volgt geformuleerd:

Mijn Geldkompas ondersteunt de cliënten van Ipse de Bruggen, mensen met een (licht)
verstandelijke of een ( ernstig) meervoudige handicap, bij hun deelname aan het
economisch en sociaal verkeer . Wij bieden hen praktisch en laagdrempelig ondersteuning
op het gebied van financiën en welzijn. Tijdelijk of een leven lang. We doen dat vanuit onze
expertise op het terrein van financieel beheer en als wettelijk vertegenwoordiger ( bewind,
mentorschap en curatele). We doen dat vooral vanuit de menselijke maat van liefde,
aandacht en de normale behoefte om gezien en gehoord te worden. Onze medewerkers
zetten zich in met hart en ziel. Onze organisatie staat voor vakmanschap waarbij we ons
betrokken, betrouwbaar en transparant opstellen.

In 2016 hebben we hier een visie aan toegevoegd waarin de richting staat beschreven waar
we de komende 3 jaar naar toe willen ontwikkelen.

De Stichting Budgetbeheer, Bewindvoering , Curatele , ook genoemd Mijn Geldkompas is
binnen 3 jaar een toonaangevend, accuraat, klantgericht en toegankelijk bureau voor
budgetbeheer, bewindvoering, mentorschap en curatele voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Door onze werkwijze worden wij ( steeds meer) gezien als een stichting die integriteit hoog
in het vaandel heeft, waar medewerkers graag bij willen werken, klanten graag diensten
afnemen en waar zorginstellingen graag mee samenwerken. We zetten in op een meetbaar
betere kwaliteit a.d.h.v. klantenraadplegingen.
We streven naar uitbreiding van de dienstverlening, zowel in aanbod als in omvang van
klanten, beginnend bij cliënten van Ipse de Bruggen.

In 2018 hebben het bestuur en medewerkers hard gewerkt aan gestelde doelen waarbij
onze kernwaarden klantgericht, accuraat en toegankelijk richting geven aan onze
werkzaamheden:

Mijn Geldkompas
In 2018 heeft de Stichting een nieuwe (werk) locatie gekregen. Daar waar in 2017 hard is
gewerkt aan een nieuwe huisstijl en nieuwe naam, heeft 2018 grotendeels in het teken
gestaan van de verhuizing naar Alphen aan den Rijn. Na een aantal jaren Zwammerdam als
standplaats te hebben gehad, waarbij er zeer gewaardeerde (ingehuurde) ondersteuning op
ict gebied en huisvesting is geweest vanuit Ipse de Bruggen, is in 2018 een nieuwe
werkomgeving gekozen en vorm gegeven. In februari 2019 is de daadwerkelijke verhuizing
geweest naar Alphen aan den Rijn. Een volgende stap in de ontwikkeling van Mijn
Geldkompas.

Uitbreiding dienstverlening
In 2018 heeft Mijn Geldkompas de dienstverlening op gebied van Curatele en Mentorschap
verder vorm gegeven. In november 2018 is een tweede medewerker mentorschap en
curatele aangetrokken om deze dienstverlening op gebied van welzijn op professionele wijze
te kunnen verlenen. Inmiddels is Mijn Geldkompas voor 31 cliënten aangesteld als curator
dan wel bewindvoerder + mentor. In 2019 zal dit aantal naar verwachting verder toenemen.
In 2018 heeft Mijn Geldkompas ook de dienstverlening ‘curatele met jeugdhulp’ in het
aanbod opgenomen.

BTW plicht
We hebben eerder bericht over de ontwikkelingen op gebied van financiële dienstverlening
en BTW. Met ingang van 1 januari 2018 zijn wij belastingplichtig geworden voor de BTW als
ook voor de Vennootschapsbelasting.

Onze medewerkers
In 2018 zijn een aantal zaken veranderd in de personeelssamenstelling. Per 1 November
2018 is een uitbreiding gerealiseerd van het aantal medewerkers met 1 administratief
medewerker en 1 medewerker mentorschap en curatele. Het team bestaat momenteel uit
11 medewerkers en een directeur. Wij zijn blij met onze medewerkers die hard werken om
de dienstverlening aan cliënten accuraat en klantvriendelijk uit te voeren.

Onze cliënten
In 2018 zijn 63 van de aangesloten cliënten overleden; 16 cliënten hebben de
dienstverlening gestopt of is de dienstverlening beëindigd door de Stichting. Gedurende het
jaar zijn er 34 nieuwe aanmeldingen geweest en hebben 15 cliënten een uitbreiding van
dienstverlening gekregen. In totaal biedt de Stichting Budgetbeheer, Bewindvoering,
Curatele, ook genoemd Mijn Geldkompas eind 2018 dienstverlening aan 1205 cliënten.
Daarvan zijn we voor 447 cliënten bewindvoerder, voor 16 cliënten bewindvoerder plus
mentor en voor 15 cliënten curator. Mijn Geldkompas is in totaal van 478 cliënten wettelijk
vertegenwoordiger.

Auditering door verschillende instanties.
In 2018 is Mijn Geldkompas door verschillende instanties gecontroleerd op gestelde
kwaliteitseisen: De branche vereniging BPBI , het Landelijk Kwaliteitsbureau van de
Rechtbank, de accountant voor de boekhouding, de Belastingdienst voor de administratie en
de loonheffingen van 2017. Het is goed dat deze controles plaats hebben. Dit bevestigt de
hoge standaard die wij ons zelf ook opleggen om een goede kwaliteit dienstverlening te
leveren.

Financieel
De investeringen die in 2018 zijn gedaan ten behoeve van de nieuwe werkplekken en de
inrichting daarvan zijn gefinancierd uit het vermogen van de Stichting. De balans van 2018
laat een positief resultaat zien. De verwachting is dat de jaarcijfers over 2018 medio 2019
zullen worden vastgesteld door het bestuur.

Bestuur
Het bestuur van Mijn Geldkompas bestond in 2018 uit 5 leden:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid

Mariët Tonen
Frans Kroon
Pieter Terlouw
Marcel Janssen ( aandachtsgebied HRM)
Anne Marie van der Torren ( aandachtsgebied juridische zaken)

