Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Metro Mapping Foundation
5 4 1 7 7 4 8 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Muntengang 1, 7411 GD Deventer
0 5 7 0 6 4 0 2 7 7

E-mailadres

info@metromapping.org

Website (*)

www.metromapping.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 1 2 0 8 8 2 4

Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Patiënten en families
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Europa

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.M. Stiggelbout

Secretaris

I.P.M. Griffioen

Penningmeester

E. Visscher

Algemeen bestuurslid

T.F. Verheggen

Algemeen bestuurslid

M.A. van Dijk

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Metro Mapping Foundation heeft als missie het verbeteren en bevorderen van de
gezondheidszorg en het welzijn van de patiënt, diens naaste en zorgverleners door
middel van de methodiek Metro Mapping.
Als zorgpaden overzichtelijker zijn voor patiënten, naasten en hun zorgverleners, kan
iedereen beter participeren en samenwerken. We zien dat de service design
methodiek Metro Mapping bijdraagt aan het verbeteren van de vaak complexe
zorgpaden. De Metro Mapping Foundation zet zich daarom in om wetenschappelijk
onderzoek, doorontwikkeling en toepassing van deze methodiek in de zorg te
stimuleren.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Door haar werkzaamheden zal de Metro Mapping Foundation ertoe bijdragen, dat de
methodiek Metro Mapping:

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Metro Mapping Foundation krijgt een startkapitaal:
1) het heeft als financiële middelen het opgebouwde vermogen in Stichting Jetjefonds
dat overgaat in de Metro Mapping Foundation.
2) Daarnaast heeft de huidige secretaris in haar testament opgenomen dat een deel
van haar privévermogen wordt uitgekeerd aan Metro Mapping Foundation. Gezien
haar medische situatie is de verwachting dat dit bedrag dit jaar (2022) naar de Metro
Mapping Foundation gaat.
3) Bovendien wordt in de Stichting Metro Mapping Foundation de certificaten zonder
stemrecht ingebracht die zij had in haar bedrijf Panton bv.
4) Tot slot zal het bestuur van de Metro Mapping Foundation zich actief gaan inzetten
voor fondsenwerving t.b.v. de continuïteit van de Metro Mapping Foundation

-) inspiratie biedt aan wetenschappelijk onderzoekers om te blijven bijdragen aan het
ontwikkelen en evalueren van Metro Mapping.
-) verder wordt ontwikkeld, waarbij de visuele taal en basisgedachte consistent blijft,
met name daar waar uitwisseling tussen zorgaanbieders aan de orde is, zodat er een
nieuwe eenduidige standaard voor de ontwikkelingen van zorgpaden ontstaat, in ieder
geval in Nederland en Europa. Daarmee kunnen gebruikers in en service designers
voor verschillende zorginstellingen van elkaar leren en Metro Maps en daaraan
gerelateerde hulpmiddelen uitwisselen;
-) laagdrempelig in gebruik blijft voor zorgprofessionals, al dan niet met ondersteuning
door derden, bijvoorbeeld service designers;
-) niet gebruikt wordt zonder dat erkenning wordt gegeven aan de ontwikkelaars.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Het bestuur van de Metro Mapping Foundation zal het vermogen besteden aan:
1. Financiering van de activiteiten zoals genoemd in het antwoord op de
bovengenoemde vraag 'Welke werkzaamheden verricht de instelling?'
2. Onkosten bestuur
Ad 2) het bestuur kan vanuit de gelden van de Metro Mapping Foundation beperkt
onkosten vergoeden. Het betreft onkosten die nodig zijn voor het functioneren van de
stichting, zoals:
-) Kosten verlenging inschrijving KvK
-) Hostingkosten website
-) Bankkosten

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur werkt vrijwillig en onbetaald. Er zijn geen andere mensen werkzaam voor
de Metro Mapping Foundation.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In 2022 gaat de Stichting Jetjefonds over in de stichting Metro Mapping Foundation.
Voor een overzicht van de activiteiten van de Stichting Jetjefonds, zie
http://www.jetjefonds.nl/financiering/

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 2

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2022

31-12-2021 (*)

Passiva

31-12-2022

31-12-2021 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

10.046

€

+
€

0

11.873

+
11.873

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

10.046

10.046

€

+
€

€

10.046

+

11.873

+
€

10.046

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

11.873

11.873

+

Dit zijn de cijfers van de Stichting Jetjefonds over 2021. Het kapitaal is beschikbaar als liquide middelen.

10.046

+
€

11.873
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Staat van baten en lasten

Baten

2022

2021 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

171

Overige lasten

€

1.657

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

0

€

160

€

274

1.828

€

434

-1.828

€

-434

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Er zijn in 2021 geen donaties van particulieren of giften van bedrijven of instellingen
ontvangen.
De financiële lasten bestaan uit bankkosten.
De overige lasten zijn door Stichting Jetjefonds gefinancierde materiaalkosten ten bate
van de projecten.

Open

