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INLEIDING

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting  
Maatschappelijke Projecten Maastricht over het  
jaar 2021.

In 2016 lanceerde Stichting Maatschappelijke 
Projecten Maastricht (SMPM) het idee van een focus 
op drie projecten: eten, drinken en bewegen.  
Voor alle drie de projecten geldt: 1-1-1: 1 uur bewegen 
per dag, 1 kg gezond eten per dag en 1 liter water per 
dag. De primaire aandacht ligt op kinderen jonger dan 
18 jaar. Deze focus is in de jaren daarna verder 
doorgezet.

Dit jaarverslag geeft u een beeld van de verschillende 
activiteiten die SMPM samen met haar partners 
initieerde, in gang zette en uitvoerde. Meer informatie 
vindt u op onze website: www.smpm.nl. 

In vogelvlucht passeren de volgende onderwerpen  
de revue:

1. Wie zijn wij? – 3
2. Drie eenvoudige doelen: – 4 

- Drink 1 liter water per dag – 5 
- Eet 1 kg gezond per dag – 6 
- Beweeg 1 uur per dag – 7

3. Onze partners – 8
4. Activiteiten 2021 – 9
5. Blik op de toekomst – 28
6. Jaarrekening – 30

Theo Thuis
voorzitter

Bestuur
De stichting SMPM werd opgericht in oktober 2010  
als een aparte juridische entiteit. SMPM is een 
onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en 
wordt aangestuurd door een zeskoppig bestuur:
• Theo Thuis: voorzitter 
• Ward Vleugels: secretaris  
• Sjaak van der Zanden: penningmeester 
• Jacky Lamoré: bestuurslid 
• Maurice Olivers: bestuurslid  
• Anton Gorgels: bestuurslid

Inmiddels heeft Jacky Lamore haar functie als 
bestuurslid neergelegd vanwege privéomstandig-
heden.  Wij danken Jacky voor haar jarenlange inzet 
voor SMPM. In haar rol als vertegenwoordiger van het 
onderwijs heeft zij belangrijke bijdragen geleverd.

Verankerd 
SMPM neemt als vertegenwoordiger van het bedrijfs-
leven ook deel in JOGG Maastricht en JOGG Limburg. 
We zijn social innovator en supporter van Mosa 
Vitae – Gezonde Regio. Daarnaast zijn we supporter 
van Playing for Success, COACH Sport en Food, het 
Maastrichts SportAkkoord, het GezondheidsAkkoord 
Zuid Limburg, de Masters, het onderwijs en  
verschillende andere verenigingen en buurten in  
de regio Maastricht en in de provincie Limburg.

1. 
WIE ZIJN WIJ?

Stichting Maatschappelijke Projecten 
Maastricht
SMPM staat voor Stichting Maatschappelijke 
Projecten Maastricht en draagt bij aan de ontwikkeling 
van Limburg binnen drie maatschappelijke thema’s: 
gezond leven, leren én bewegen. Daarbij is het idee 
dat iedereen zo veel mogelijk meedoet, de jeugd in het 
bijzonder. En dat lukt ook omdat iedereen talent heeft 
dat op een inspirerende manier aangesproken wordt. 

Sociale cohesie en maatschappelijke 
betrokkenheid versterken
Het doel is de sociale cohesie en de maatschap-
pelijke betrokkenheid in Maastricht te versterken 
via het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van 
maatschappelijke projecten. SMPM kiest daarbij voor 
een sectoroverstijgende integrale aanpak, dus een 
horizontale verbinding in plaats van silo-oplossingen. 
Daarmee nodigt SMPM bedrijven en instellingen 
nadrukkelijk uit om mee te doen in de uitvoering 
van haar activiteiten en projecten. Zo stemt de 
stichting haar activiteiten af met de overheid en werkt 
vanuit projecten aan meerjarige, te verduurzamen 
programma’s. Projectuitvoering vindt plaats met 
partners in het onderwijs, sportverenigingen, buurten, 
bedrijfsleven en overheden. 

Sociaal-maatschappelijke samenwerking
SMPM verbindt bovendien bedrijven en instellingen 
met sociaal-maatschappelijke projecten. Voor 
bedrijven is dit een professioneel platform, waarop 
men zich sociaal, maatschappelijk en geëngageerd 
kan manifesteren. Daarnaast werkt SMPM veel samen 
met gangmakers bij overheden en in het onderwijs. 
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2. 
DRIE EENVOUDIGE DOELEN

Water, gezond eten, bewegen... 
Het is geweldig om in deze tijd kind te zijn. Nooit 
eerder konden kinderen zo ongehinderd spelen, 
ervaren en socialiseren. Maar wie goed kijkt naar 
hetgeen er in de praktijk terechtkomt van de basis-
behoeften eten, drinken en bewegen, moet toch ook 
bezorgdheid voelen. Omdat kinderen - net als hun 
ouders - heel wat uren achter het scherm zitten met 
gamen, huiswerk en andere afleiding. En dat gaat ten 
koste van bewegen. Bovendien bevat het voedingspa-
troon een overvloed aan suikers. Zowel in frisdranken 
als in ons voedsel zitten hoge concentraties 
zoetstoffen en zouten. En dat is echt niet goed.

1-1-1
Stichting SMPM richt zich heel direct en resultaat-
gericht op deze drie eenvoudige basisbehoeften:  
water drinken, eten en bewegen.  En heeft de doelen 
voor de jeugd vereenvoudigd tot:

Speelse aanpak
De SMPM-campagne is in haar drie activiteiten gericht 
op kinderen, hun ouders en andere betrokkenen. En 
wil iedereen bewust maken en motiveren om een 
gezonde leefwijze in te voeren. Op een speelse manier 
gaat SMPM in actie en werkt graag samen met andere 
partijen om haar doel overtuigend te bereiken.  
Basisscholen, sportclubs, overheden en andere  
stichtingen... iedereen kan meedoen en op ons 
rekenen. Maar ook onze ambassadeurs en partners 
werken mee. Want alleen als we dit samen, duurzaam 
en structureel aanpakken, behalen we succes.

Elke dag: 

1 liter kraanwater 

1 kilo gezond eten 

1 uur bewegen.

DRINK 1 LITER WATER 
PER DAG

Jong geleerd... 
Om de gezondheid van kinderen effectief te bevorderen, 
is het matigen van zoete dranken de grootst mogelijke 
stap voorwaarts. En daarom is het zo cruciaal dat 
kinderen op jonge leeftijd leren dat kraanwater de 
meest gezonde drank is.

Om dat doel te bereiken heeft Stichting SMPM een 
hele range van activiteiten opgestart en ondersteund. 
Bestaande initiatieven in de regio krijgen een podium 
bij SMPM, maar er is ook een langlopende campagne 
gestart, waarbij basisschoolleerlingen worden  
gestimuleerd om kraanwater een vaste plek te geven  
in hun leven. 

Website
De projectwebsite www.literwaterperdag.nl is bedoeld 
voor kinderen en hun ouders. Op die site zijn alle acties 
en actualiteiten te vinden.

Waterbar
De Waterbar is een ludieke Vespa met heerlijk koel 
kraanwater aan boord. Maar ook een werktafel met 
smaakvolle kruiden en fruit. Zodat iedere deelnemer 
aan de workshop zelf een smaakje aan het water kan 
toevoegen. Bovendien krijgt elke bezoeker aan de 
Waterbar een fraaie bidon met de naam Drink Water. 
Een bidon die je mag houden en elke dag opnieuw mag 
gebruiken. Want het zou heel goed zijn als iedereen 
een liter kraanwater per dag drinkt ;-) 

Bekijk de projectwebsite:
www.literwaterperdag.nl
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EET 1 KG GEZOND PER DAG

Bewuster eten
SMPM heeft een campagne in voorbereiding waarin 
jongeren aan de basisschool bewuster leren eten. 
Zoals de Waterbar kraanwater op smaak brengt op het 
schoolplein, zo komt de Groentebar een korte cursus 
‘snoepgroente’ geven. 

Want het is wetenschappelijk vastgesteld dat Neder-
landers erg veel voedsel consumeren waarin absurd 
veel suiker is verwerkt. In de vorm van smaakstoffen, 
conserveermiddelen, kleur- en geurstoffen. Allemaal 
toevoegingen waarvan suiker de minst gezonde is.  

Campagne
Om jongeren al vroeg bewust te maken van de voeding 
die wij tegenwoordig eten, start SMPM een campagne 
die aanmoedigt om meer verse groenten en fruit 
te eten, in plaats van sterk gezoete voeding uit de 
procesindustrie. Die bewustwording kan gaan via het 
tuinieren met de klas. Maar ook door middel van een 
workshop op het schoolplein, waarbij kinderen zelf 
hun snoepgroenten gaan maken.

Bekijk de projectwebsite:
www.eetkilogezondperdag.nl

We hebben beweging nodig
Ons lichaam is gemaakt om te lopen, te rennen, te 
spelen. Maar we zitten veel te veel, komen te weinig 
buiten en maken te veel scherm-uren. En we rennen 
niet vaak. Terwijl ons lichaam dat bewegen heel erg 
nodig heeft. 

Campagne 
Daarom is SMPM een campagne gestart die bedoeld 
is om onze jongeren weer in beweging te krijgen. Want 
we moéten gewoon een uur per dag bewegen. Lopen of 
rennen, het liefst dansen en springen. De Beweeg-Bar 
is een dansmobiel die van school naar school gaat. En 
het schoolplein omtovert in een discotheek. Kinderen 
krijgen een opzwepende instructie als opmaat naar 
dagelijkse beweging. 

Boosth
De campagne werkt samen met andere initiatieven in 
Maastricht, zoals bijvoorbeeld: 
www.boosth.nl

Het initiatief combineert computergaming met 
sportief bewegen. Zodat de jonge spelers steeds actief 
moeten blijven om verder te komen in het spel. Daar 
hoort een stappenteller bij, die gratis onder de spelers 
wordt verspreid. Het project maakt een spannende 
evolutie door en met Beweegbar rijdend van school 
naar school gaan we het grote verschil maken.   
  
Bekijk de project website:
www.beweeguurperdag.nl

BEWEEG 1 UUR PER DAG
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Gezondheidspiramide als basis
De activiteiten van SMPM in 2021 waren steeds 
ondersteunend, initiërend en verbindend. In de 
samenwerking met COACH, JOGG en Your Coach 
Next Door (YCND) wordt daarbij altijd uitgegaan 
van de gezondheidspiramide.
Hoe eerder vragen en de behoefte aan 
begeleiding en ondersteuning kunnen worden 
opgespoord en gegeven, hoe minder groot de 
kans dat later alleen nog curatieve interventies 
mogelijk zijn. We onderscheiden primaire 
interventie, selectieve preventie, geïndiceerde 
preventie en uiteindelijk zorg.

3. 
ONZE PARTNERS 

Energieke wending aan MVO-beleid 
Door partner te worden van SMPM geven bedrijven en 
organisaties hun MVO-beleid een energieke, werkzame 
wending. Bovendien sluiten ze aan bij een interessant 
netwerk.

Actieve stichting
SMPM is een actieve stichting met een fijnmazig 
relatienetwerk in Limburg. Door de vele activiteiten 
liggen er nauwe banden op allerlei terreinen in de zorg, 
het onderwijs en in het arbeidsdomein. Daarnaast 
werkt SMPM ook samen met lokale en regionale 
overheden, wetenschappers, charitatieve instellingen 
en natuurlijk sportgerelateerde organisaties.

Geëngageerd en succesvol
Partnership betekent als vanzelf een ontmoeting met 
geëngageerde en succesvolle mensen, die samen 
opmerkelijke projecten mogelijk maken. Het gaat 
immers om partnership waarmee de onderlinge 
contacten een grote rol spelen in de effectiviteit. 
Geïnteresseerden nemen contact op met de SMPM- 
voorzitter: info@smpm.nl.    

Samen betekenisvol
Stichting SMPM werkt samen met heel wat  
organisaties en overheden. Samenwerking is immers 
de enige manier om betekenisvolle projecten te  
realiseren. Met een aanmerkelijk deel van deze  
organisaties onderhouden wij een vaste relatie. 
Wij noemen hen daarom onze Netwerkpartners:

• Boosth
• Citaverde
• COACH Maastricht
• CZ Groep
• Daily Fresh Food
• GGD Zuid Limburg
• Huis voor de Sport
• IBC
• MediReva
• Medtronic
• Mijn Gezonde School
• Mosae Vita
• MUMC+
• MVV Maastricht
• OCI Lions
• Q-Park
• Scheuten Foundation
• T36
• Trajekt Maastricht 
• Vebego
• WML
• Zuiderlicht

Andere organisaties geven er de voorkeur aan om per 
project de samenwerking met SMPM af te stemmen. 
Hen noemen we daarom onze Projectpartners. Ook 
deze partijen zijn wij veel dank verschuldigd bij het 
realiseren van de uiteenlopende projecten:

• CNME
• Elisabeth Strouven Fonds
• Gemeente Maastricht
• JOGG Maastricht
• Leger des Heils
• Provincie Limburg
• Stichting Kanunnik Salden
• Woningstichting Servatius
• Sint Clemens Stichting

4. 
ACTIVITEITEN 2021

HIGHLIGHTS 
CORONAJAAR
2021 stond wederom in het teken van corona. Door 
de verschillende beperkende maatregelen zijn er 
net als in 2020 veel minder activiteiten uitgevoerd. 
Wij blijven aandacht vragen voor het drinken van 
water op alle basisscholen in Maastricht en 
omgeving. Daarnaast gingen we verder met onze 
focus op gezond eten en meer bewegen. Daartoe 
werd onze waterbar al eerder omgebouwd tot 
groentebar. Belangrijke activiteiten waren de 
verplaatsing van de 50|50 B-Green tuin naar het 
centrum van de groene loper, de ontbijtsessies in 
De Heeg en de COACH Food sessies bij The 
Masters. 

Zorg

Coach

YCND

YCND p
ro

je
ct

le
id

er
 lo

ka
al

JO
GG re

gi
ss

eu
r
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Geindiceerde
preventie

Selectieve preventie

Primaire preventie

DE GROENTEBAR 
IS KLAAR

Accent op online
Tijdens de lockdowns lag het accent op online 
lessen en communicatie. In de tussenliggende 
periodes waren we toch samen met de buurten, 
onderwijsinstellingen en verenigingen in staat om 
fysieke activiteiten te ontplooien.

Verspreiding middelen
In 2021 zijn de verschillende communicatie-instru-
menten in samenwerking met JOGG/GGD Zuid 
Limburg verder gedistribueerd. Zo zijn de 
Beweegbox en de placemat in het bijzonder 
veelvuldig aangereikt aan jonge moeders bij de 
verschillende consultatiebureaus.
In 2021 is de Jeugdkrant 043 Maastricht en 
omgeving weer uitgegeven. SMPM draagt elk 
nummer een pagina bij. Ook wordt veel aandacht 
besteed aan het verspreiden van de krant onder 
basisschoolkinderen.  

Netwerkactiviteiten
Onze ondersteunende bijdragen in het kader van 
het Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg en Trend-
breuk Zuid-Limburg werden in 2021 gecontinueerd. 
En de samenwerking met het Maastrichts Sportak-
koord werd verder geïntensiveerd.  
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ONLINE LESSEN 
MOSA LIRA

Inspirerend digitaal onderwijs
Het onderwijs kwam in een tweede lockdown 
terecht. Maar dat mag niet ten koste gaan van 
het onderwijs. Kinderen willen van nature graag 
nieuwe dingen leren. Daarom ondersteunt SMPM 
het basisonderwijs met digitale lessen voor thuis. 
Samengesteld door de eigen leerkrachten en 
deskundigen. Zo hebben kinderen altijd toegang tot 
inspirerend lesmateriaal.

Lesprogramma Mosa Lira
SMPM liet een behoorlijke serie onderwerpen 
samenstellen, die door duizenden kinderen in de 
regio Zuid-Limburg werden bekeken. Dit via het 
lesprogramma 2021 van Mosa Lira. Een gezonde 
investering, want heel wat onderwerpen gaan ook 
over de drie thema’s waar wij ons als stichting op 
richten: gezond drinken, gezond eten en bewegen. 
De serie werd mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof en de Sint 
Clemens Stichting.

KINDERKRANT 
JONG043

Inspirerend
Jong043 is een initiatief van Rianne Siebenga, naar 
Rotterdams voorbeeld. De kinderkrant verschijnt 
maandelijks en wordt verspreid op basisscholen. 
De inhoud komt tot stand in samenwerking met 
kinderen en partners uit de regio. Naast SMPM 
dragen o.a. Bonnefanten, CNME Maastricht en 
Regio, Kumulus, LIOF, de Maastricht-Heuvelland 
Bibliotheken, het Natuurhistorisch Museum 
Maastricht en WML om interessante artikelen 
te maken. De financiering wordt ondersteund 
door Sint Clemens Stichting, Elisabeth Strouven 
Fonds, Kannunik Salden/Nieuwenhof en het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Eugenie Duynstee en Paul 
van der Veer zorgen voor prachtige beelden en Gitta 
Orbons maakt de krant op.

Een groot deel van de kinderen is sinds de coronapan-
demie een stuk minder gezond gaan leven. Ze bewogen 
minder en aten ongezonde snacks. Veel kinderen 
geven aan zwaarder te zijn geworden, vooral als ze 
al overgewicht hadden. Zelfs tijdens de versoepe-
lingen van de maatregelen bleef die trend doorzetten. 
Dat blijkt uit onderzoek van Anita Vreugdenhil, 
kinderarts maag-darm-leverziekten bij MUMC+. 
Zij en haar collega’s doen al vanaf de lockdown in 
maart 2020 onderzoek naar de leefstijl van kinderen 
in de zogeheten COLC-studie (COVID-19, Obesity 
and Lifestyle in Children), waar SMPM een van de 
promotors van is.

Uitrol Your Coach Next Door
Maar er is ook hoop: steeds meer kinderen met 
overgewicht worden geholpen aan een gezonde 
leefstijl dankzij het integrale programma YCDN 
(Your Coach Next Door). MUMC+, GGD Zuid 
Limburg, Gemeente Maastricht en JOGG zijn er 
al jaren mee bezig, en dat werpt zijn vruchten af. 
YCDN is een belangrijke aanvulling op de activi-
teiten van JOGG om overgewicht te voorkomen 
en een gezonde omgeving te creëren. Voor de 
kinderen betekent het een leefstijl-verandering in 
alle dimensies. Van gezin tot school, van sportclub 
tot vriendenkring, van de bezoekjes bij oma tot 
alle andere sociale en praktische activiteiten. En 
dat blijkt te werken. Kinderen bereiken vaak een 
gezonder gewicht en zitten lekkerder in hun vel. 
Deze veelbelovende resultaten zijn aanleiding 
om het programma verder uit te gaan rollen over 
Limburg. SMPM wil de geëngageerde vakmensen 
die ermee bezig zijn graag blijven helpen.

ONGEZONDE 
CORONALEEFSTIJL 
AANPAKKEN MET YCDN
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Een paar glazen appelsap of chocolademelk bij 
de lunch en een colaatje bij het gamen vinden 
jongeren heel gewoon. Ondertussen is wel één op 
de zes jongeren te zwaar en hebben hun tanden 
zwaar te lijden. Onderzoeksprogramma Pointer 
onderzocht hoe jongeren omgaan met de inname 
van suiker. Ze kunnen zo’n 13 klontjes suiker per 
dag aan, maar blijken 17,5 klontjes per dag te 
consumeren. Dat is ongeveer 25,5 kilo per jaar, en 
heeft een vernietigend effect op hun gezondheid. 

Verslavend effect
Journalist Teun van de Keuken maakte een 
rondgang langs artsen en beleidsmakers om te 
doorgronden hoe de samenleving haar kinderen 
weer gezond probeert te krijgen. Ook Staat-
secretaris Maarten van Ooijen komt aan het 
woord, en heeft geen geruststellend antwoord op 
de invoering van de suikerbelasting. Daarnaast 
is er aandacht voor de hardnekkige lobby uit de 
frisdrankenwereld en het verslavende effect 
van suiker bij jongeren. Een aflevering die je niet 
missen mag en ten volle door SMPM wordt
onderschreven. Kortom: drink water. 

POINTER (NPO)
ZET BITTERE
TOON

DOEL 1: 
DRINK 1 LITER 
WATER
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www.eetkilogezondperdag.nl
www.eetgroente.nl

Het thema voeding stond ook weer  
centraal in onze activiteiten in 2020. De 
aanvankelijke scepsis over 1 kg gezond eten 
ebt steeds verder weg. Inmiddels weten we 
dat een appel, banaan, sinaasappel, een ui, 
een winterpeen en een stukje prei samen 
al meer dan 1,25 kg vertegenwoordigen. 
Uitdaging blijven de kosten die met gezond 
eten te maken hebben. 

STADSTUIN 
GREUNE LUIPER
Stadstuin Greune Luiper ligt pal aan de Groene Loper 
in Maastricht. De tuin is de waardige – en ook deze 
keer ‘tijdelijke’ – opvolger van de 50|50 B-Green tuin 
in Wyckerpoort Noord. Op het voormalige PTT-terrein 
nabij de Noormannensingel richtten de buurtbewoners 
en gebruikers een prachtige groentetuin in. En daar 
hielp SMPM een handje bij.

Veel interesse
Coördinator van deze nieuwe tuin is John Bijl, die 
de plek samen met buurtbewoners en adviseurs 
van CNME vorm geeft. De tuin wordt gebruikt door 
bewoners van Wyckerpoort, Wittevrouwenveld en 
Limmel. Daarnaast groeit animo voor de tuin door 
de warme contacten die de organisatie onderhoudt 
met scholen en kindcentra in de omgeving. Kinderen 
leren er niet alleen nieuwe groenten en gerechten 
kennen, maar ook hoe groenafval weer voedsel 
vormt voor kippen. Ook werd de samenwerking 
aangegaan met andere initiatieven in de stad zoals de 
Tapijntuin, de tuin van Kansen voor Kamers en Athos 
Eet-Maakt-Doet. En in afstemming met het CNME 
werden verschillende kweekbakken beschikbaar 
gesteld aan sociaal maatschappelijke initiatieven in de 
stad zoals UWC, St Maartenspoort en het Werkhuis in 
Wittevrouwenveld. 

Breed publiek
In samenwerking met het CNME werd ook in 
september 2021 deelgenomen aan de landelijke 
tuinendag. Een mooie gelegenheid om de eigen 
activiteiten voor een groter publiek te presenteren. 
Alle bezoekers droegen bij aan het bouwen van een 
kruidenfaciliteit door per bezoeker een steen te 
leggen. In totaal werd de tuin in 2021 door meer dan 
5.000 mensen bezocht. 

Met al die drukte is het begrijpelijk dat er nieuwe 
bakken nodig zijn. Laat SMPM daar nou goed in zijn…

DOEL 2: 
EET 1 KILO 
GEZOND
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TIJD VOOR 
GEZONDE VOEDING
Uit onderzoek blijkt dat 82% van de Nederlanders 
het belangrijk vindt dat bewerkte voeding gezonder 
wordt gemaakt. De supermarktschappen staan 
echter vol met ongezond eten en drinken, vooral als 
het producten voor kinderen betreft! ‘Team Gezonde 
Voeding Nu’ zijn een petitie gestart. Onder aanvoering 
van Wilfred Genee, Lili Genee-Pirayesh, Petra 
Lammers-Kuipers en Anita Vreugdenhil van MUMC+ 
wordt iedereen gevraagd een petitie te ondertekenen 
die het kabinet moet aansporen om regels te stellen 
aan de kwaliteit van ons voedsel.
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APPELS VOOR 
SPORTERS
SMPM ondersteunt goede gewoonten bij de jeugd. 
En dus helpen we kinderen en jongeren graag aan 
groenten en fruit. Die kans kregen we bij MHC in 
Maastricht. Daar regelden we voor alle jongeren die op 
hockeykamp gingen gratis appels. Het was de hoofd-
prijs van de Niet-op-de-club-quiz! De sporters waren 
erg blij met de (aan)winst en de appels waren in korte 
tijd op. Onze campagne Eet-Kilo-Gezond staat bij MHC 
stevig op de kaart.

SAMENWERKING 
TAPIJNTUIN

Er groeit iets moois in hartje Maastricht: de Tapijntuin. 
Op het terrein van de voormalige Tapijnkazerne werken 
vrijwilligers met hart en ziel aan de ontwikkeling van 
een biologische stadstuin. De Tapijntuin is een plek die 
vrij toegankelijk is en waar bezoekers verrast worden 
door wat de natuur van Maastricht te bieden heeft aan 
gezonde producten. Daarnaast is de tuin de natuurlijke 
educatieve schakel van het Tapijnterrein.
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COACH FOOD
In het kader van de samenwerking met COACH 
ondersteunden we het initiatief COACH FOOD. 
Dit programma biedt kinderen de mogelijkheid 
om op een leuke en interactieve manier bezig te 
zijn met gezonde voeding. Denk aan bezoekjes 
aan de moestuin, kookworkshops en een super-
marktspeurtocht. Zo verhogen we de bewust-
wording en kunnen de kinderen makkelijker 
zelf gezonde keuzes maken. Daarnaast worden 
ouders betrokken om hun kinderen nog meer te 
motiveren en een voorbeeldfunctie te vervullen. 
Corona zette jammer genoeg een stevige rem op 
het aantal keer dat Andre Mostard kinderen kon 
begeleiden bij de bereiding van gerechten en 
maaltijden.
 
facebook.com/COACH-Maastricht 
-677461989005892/videos/d41d8cd9/ 
377816926575233/ 

VOEDSELBOS 
MARIABERG-BLAUWE 
LOPER
In Mariaberg wordt op initiatief van Byeboere 
een kleinschalig voedselbos ontwikkelt. Dit om 
de biodiversiteit te vergroten, educatie over de 
productie van voedsel te geven en het veiligheids-
gevoel in de wijk te bevorderen. In 2021 is samen 
met de buurt en gemeente een locatie gekozen, en 
met Wageningen University & Research gewerkt 
aan een inrichtingsplan.

PROJECT MEEDOEN  
IN MAASTRICHT

Voor velen is een ontbijt een gewoonte. Jammer 
genoeg geldt dit niet voor iedereen. Veel gezinnen 
leven beneden de armoedegrens en men ziet het 
steeds vaker gebeuren dat kinderen zonder ontbijt 
naar school gaan. Niet dat ze geen zin hebben om te 
eten, maar er is gewoon niks om te ontbijten. Zowel 
in Heerlen en Kerkrade als in Maastricht onder-
vinden onderwijzers en voedingsdeskundigen dit vaak 
wanneer ze met de kinderen en in een aantal gevallen 
ook met de ouders hierover praten. Bij veel ouders en 
kinderen heerst er een schaamtegevoel: niemand vindt 
het prettig om te zeggen dat ze geen geld hebben voor 
een simpele boterham. Voor de mensen die dagelijks 
ontbijten en meer geld dan maand over hebben klinkt 
het dus ook vreemd in de oren. 

Wij denken dat er wat aan te doen valt wanneer je 
samen met de juiste instanties gaat kijken welke 
probleemgezinnen er zijn. Naast een gezond ontbijt 
kunnen wij ook een stukje basis bieden om vele 
gezinnen te helpen. Bied een mogelijkheid waarbij 

kinderen gezamenlijk kunnen ontbijten en samen 
het moment van de ochtend kunnen pakken. 
Een moment dat ze even kunnen afschakelen en 
kunnen genieten van dat wat goed voor ze is. Maar 
leer ook de ouders dat ze op een goedkope manier 
toch een dagelijks ontbijt kunnen aanbieden, niet 
alleen aan hun eigen kind(eren) maar ook aan 
zichzelf.
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Ontbijtsessies De Heeg
SMPM nam in samenwerking met Trajekt, JOGG en 
sportvoedingscoach André Mostard het initiatief 
om ontbijtsessies te organiseren in De Heeg. Hierbij 
betrokken we OBS de Kring en OBS de Perroen, die 
sinds eind 2020 samen het Integraal Kindcentrum 
ZieZo vormen. In september 2020 vonden de eerste 
sessies plaats.  Het project wordt ondersteund door 
het Huis van de Sport op basis van een provinciaal 
programma ter bevordering van de gezondheid in de 
provincie Limburg.

In 2021 zijn naast de activiteiten in De Heeg ook 
voorbereidingen getroffen om de ontbijtsessies in 
andere buurten op te zetten.

MOOIE RESULTATEN 
AANPAK YCND

Al in 2016 is gestart met de aanpak van overgewicht/
obesitas bij de Maastrichtse jeugd. In het team van 
YCND (Your Coach Next Door) heeft men gekozen 
voor een integrale aanpak. Dat betekent dat men alle 
belangrijke partijen rond het kind heeft betrokken 
bij dit doel. Dus ouders, leerkrachten, sporttrainers, 
familie en verenigingen helpen mee om samen 
resultaat te boeken. En wat blijkt nu na vier jaar 
inspanning: Het werkt...!

Naast COACH werd de verbreding naar Your Coach 
Next Door (YCND) in 2021 verder doorgezet: een veel 
grotere groep kinderen met de eerste signalen van 
overgewicht werden begeleid door praktijkonder-
steuners van huisartsen en de scholen. Hoe eerder 
kinderen en ouders zich bewust zijn van een verkeerd 
voedingsgedrag, hoe sneller er bewuster er met 
voeding kan worden omgegaan.  Tevens werden steeds 
vaker jeugdverpleegkundigen ingeschakeld. Zo werd 
sneller een diagnose gesteld, waardoor gerichter met 
een interventie kon worden gestart. Steeds vaker lukt 
het om kinderen eerder in beeld te krijgen. Dit heeft in 
2021 tot zichtbare resultaten geleid.

SMPM ondersteunde YCND bij de intensivering en 
gedurende het proces. Dit met als resultaat dat meer 
dan 100 kinderen geholpen werden. 80% had al na 
een jaar een gezonder gewicht en de kinderen zaten 
lekkerder in hun vel. De jeugdverpleegkundigen waren 
blij in hun nieuwe functie, er was meer efficiency in 
overleg en de samenwerking gaf energie. Die energie 
wordt nu ingezet om verder op te schalen.
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EET 1 KILO 
GEZOND 
PER DAG

Winkels staan vol voeding waaraan 
enorme hoeveelheden suikers zijn 

toegevoegd. Dat kunnen 35 suikerklontjes per 
dag zijn! Het is dan ook belangrijk om ervoor 

te zorgen dat je 1 kilo gezond per dag. 

SMPM is op vele fronten 
actief voor en binnen 

met MVV Maastricht om 
iedereen te motiveren 

om gezond te leven. Zo 
ook het speciale project 

groentehapjes in 10 stapjes. 

EET GROENTE: 
WWW.EETGROENTE.NL

 EET KILO GEZOND PER DAG: 
WWW.EETKILOGEZONDPERDAG.NL

WWW.EETGROENTE.NL

WWW.EETKILOGEZONDPERDAG.NL

0- 1 1
jaar

#CoachYourCoachNextDoor #UsGaminUsMVV
0224722.pdf   1 4-3-2019   16:03:22

KANSRIJK VAN  
START

Er zal nog eerder een interventie nodig zijn indien 
kinderen en ouders (onwetend) op de verkeerde 
voedingslijn zitten. In Nederland is het initiatief 
Kansrijke Start (in Zuid-Limburg: Kansrijk van 
Start) begonnen, waarbij de focus expliciet op de 
eerste 1.000 dagen van een kind ligt. SMPM heeft 
in Zuid-Limburg het JOGG initiatief Groentehapjes 
in 10 stapjes mede mogelijk gemaakt. Ouders 
worden op de consultatiebureaus al vroeg met 
het belang van gezonde voeding en groenten in 
aanraking gebracht. Groentehapjes in 10 stapjes 
wordt ingezet door de Jeugdgezondheidszorg in 
Maastricht-Heuvelland. 

DE ‘HEEG & WEER BUS’

De buurtbus ‘Heeg & Weer’ is een initiatief van Trajekt. 
SMPM leverde met Eet Gezond ook een bijdrage 
waardoor de buurtbus al snel in bedrijf kan worden 
genomen. In 2021 kwam de bus verschillende malen in 
actie.

De Heeg & Weer bus heeft een aantal belangrijke 
functies in een wijk waar veel mensen het moeilijk 
hebben en vaak in een isolement zitten. Zo vervoert de 
bus spullen voor de weggeefwinkel en voor ouderen 
die verhuizen of opruimen. Maar de bus wordt ook 
ingezet voor klusjes bij mensen thuis, als boodschap-
penbus voor senioren zonder vervoersvoorziening en/
of als bezorger voor de voedselbank. Een prachtig en 
heel concreet doel, dat absoluut een positieve bijdrage 
levert.
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DIVERSE 
SAMENWERKINGEN 
JOGG

We ondersteunden JOGG Heuvelland en JOGG 
Maastricht bij de ontwikkeling van verschillende 
initiatieven en tools. Door samen te werken komen we 
steeds een beetje dichter bij een gezonde omgeving 
voor kinderen.

Zig-Zag Peuter Beweegmaatje
Samen met JOGG Heuvelland en JOGG Maastricht 
ontwikkelde SMPM het Zig-Zag Peuter Beweegmaatje. 
Dit gebeurde in afstemming met de Jeugdgezond-
heidszorg. Het beweegmaatje staat vol met leuke 
oefeningen, tips en weetjes om ouders te stimuleren 
thuis met hun kinderen te bewegen. Daarnaast kan de 
folder dankzij de meetlat aan de zijkant ook gebruikt 
worden om de peuter te meten en wordt verwezen 
naar onze website www.eetkilogezondperdag.nl. 
Het Zig-Zag Peuter Beweegmaatje wordt uitgedeeld 
tijdens het 2-jarige consult. Een gespreksstarter 
over het belang van bewegen op zo’n jonge leeftijd. 
Het is namelijk niet alleen goed voor het lichaam en 
de conditie, maar ook voor de ontwikkeling van de 
hersenen en het leren van nieuwe vaardigheden. Als 
je kinderen in hun eerste levensjaren aanleert om veel 
te bewegen en dat bewegen leuk is, zullen zij in hun 
latere leven blijven bewegen en daar ook veel profijt 
van hebben.

Op het Zig-Zag Peuter Beweegmaatje staat een 
vermelding van onze website: eetkilogezondperdag.nl. 
Op deze website is voor ouders allerlei extra informatie 
terug te vinden over een gezonde leefstijl. In 2021 zijn 
de Zig-Zag Peuter Beweegmaatjes veel gebruikt in 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
in Maastricht en het Heuvelland.

Introductie Beweegbox
Naast het Zig-Zag Peuter Beweegmaatje maakten 
JOGG Heuvelland en JOGG Maastricht ook nog een 
Beweegbox voor kinderdagverblijven en peuter-
speelzalen. In deze Beweegbox zitten allerlei leuke 
spelmaterialen van Ikea (partner van JOGG Heuvelland 
en Maastricht) en een kaartenwaaier met daarop 24 
beweegoefening die de pedagogisch medewerker 
met de kinderen kan doen. In 2021 is deze beweegbox 
geïntroduceerd in Maastricht en het Heuvelland.

Peuter4Daagse
In het Heuvelland namen een aantal peuterspeel-
zalen deel aan de heuse Peuter4Daagse van JOGG. 
De kinderen kregen na afloop een mooie oorkonde en 
Gamin medaille.
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REANIMATIE-
ESTAFETTE
Ieder jaar ondersteunt SMPM de jaarlijkse Reanima-
tie-estafette Limburg van middelbare scholen. In 2021 
vond hij voor de eerste keer digitaal plaats vanwege 
corona. Scholen in de hele provincie deden mee, wat 
live in beeld werd gebracht via een digitale verbinding. 
Daarnaast ontving de organisatie in een studio gasten 
zoals ervaringsdeskundigen en experts zoals cardio-
logen. Zij gaven informatie en gingen in gesprek met 
elkaar.

www.reanimatie-estafette.nl

Placemat
In 2020 ontwikkelden JOGG Heuvelland en JOGG 
Maastricht samen met leerkrachten en enthou-
siaste jeugdverpleegkundigen een tool voor het 
5-jarigen consult. Deze placemat bevat informatie 
over onder
andere groenten eten, bewegen, het belang van 
aan tafel eten en beeldschermgedrag. De placemat 
werd in 2021 tijdens het Nationale Schoolontbijt 
gelanceerd. Vanaf 2022 ontvangt iedere 5-jarige in 
de Heuvellandgemeenten en Maastricht tijdens het 
bezoek aan de Jeugdgezondheidzorg de placemat.

DOEL 3: 
BEWEEG 
1 UUR 
PER DAG

www.beweeguurperdag.nl

Minimaal 1 uur per dag bewegen zou voor 
kinderen en jongeren geen enkel probleem 
moeten zijn. Door gamification, chatten, appen 
en alle andere vormen van sociale media 
bewegen kinderen echter steeds minder. Daarom 
richtten wij ons ook in 2021 op het stimuleren 
van beweging. Dit deden we op verschillende 
leuke manieren.

20 21



JOGG
JOGG stimuleert samenwerking tussen alle betrok-
kenen rond de kinderen en hun omgeving. Ze zijn 
thuis, op school, op de sportclub, in de buurt, sociale 
platforms en zo verder. Voor JOGG is het de kunst om 
in al deze omgevingen deze kinderen gezonde keuzes 
te laten maken. Dat klinkt overzichtelijk, maar het is 
tegelijkertijd een helse opdracht. Probeer maar eens 
om jongeren gezonder te laten eten en water te laten 
drinken in plaats van zoete dranken. En stimuleer ze 
maar eens om genoeg te bewegen en goed te slapen. 
Dat is niet makkelijk.

Draagvlak
Maar JOGG weet net als SMPM dat door integrale 
samenwerking resultaten worden geboekt. In de regio 
Maastricht vindt JOGG een stabiel politiek-bestuurlijk 
draagvlak en zijn er langdurige verbindingen gelegd 
tussen preventie en zorg. SMPM maakt ook deel uit 
van dit netwerk en zo grijpen vele handen ineen bij 
deze belangrijke missie.

Groentebar in actie
Nieuwe JOGG-manager Martje Venselaar schreef een 
uitvoeringsplan voor 2022-2024 met de titel “JOGG 
gezonde jeugd, Gezonde toekomst”. In dit plan pleit 
ze voor het organiseren van publiek-private samen-
werking en grondige monitoring. Daarnaast ziet ze 
belang in samen evalueren en elkaar scherp houden 
met goede communicatie en gedeeld eigenaarschap. 
Voor SMPM betekent dat het inzetten van de Groen-
tebar, en de potentiële afnemers daarvan goed infor-
meren over geslaagde vormen van samenwerking. Het 
ludieke wagentje zal vanaf het voorjaar weer af en aan 
rijden met de ingrediënten voor smaakvolle groen-
te-hapjes. Het team van SMPM verheugt zich al op die 
blij-makende bezoekjes aan scholen, sportclubs en 
andere slimme bestemmingen.

GEZONDHEIDSAKKOORD
ZET VERVOLGSTAPPEN
De gestaag groeiende initiatiefgroep Gezondheids-
akkoord kwam op 13 oktober 2021 weer bijeen. Deze 
keer in de vergaderzaal van Rabobank Sittard. Wijken, 
steden en regio’s krijgen de volle aandacht van de 
aanwezigen, die vanuit de meest uiteenlopende disci-
plines zijn toegestroomd. 

Bottom-up en verbinden
Emeritus-hoogleraar André Knottnerus vatte de 
doelstellingen nog eens samen, en dat was de perfecte 
opmaat naar een reeks boeiende voordrachten en 
discussies. In de presentaties wisselden urgente 
thema’s en best practices elkaar af. Inspirerende 
betogen van Ignace Schops, Joop van Duren en 
Katinka Pani onderstreepten het belang van de 
natuur, grensoverschrijdende samenwerking en vitale 
gemeenschappen. In de dialoog met het publiek 
kwam naar voren dat men onderkent dat het resultaat 
niet zozeer van het projectidee afhangt, maar van de 
spelers. Werk daarom bottom-up en niet top-down, 
luister aandachtig naar de burger. En waar ook 
iedereen het over eens was is dat het belangrijk is 
te zorgen voor de juiste verbindingen: “Wees bereid 
de domeinen te overschrijden en breng mensen bij 
elkaar”. SMPM-voorzitter Theo Thuis liet zich evenmin 
onbetuigd. Hij heeft van verbinden een specialisme 
gemaakt en doorbreekt graag schotten, waarvan 
achteraf niemand meer weet waarom die er eigenlijk 
waren.

NETWERK-
ACTIVITEITEN

SPORTAKKOORD 
MAASTRICHT
In juni 2018 tekenden sportgerelateerde organisaties 
het landelijke sportakkoord om zoveel mogelijk 
Nederlanders hun leven lang fijn te laten sporten. 
Sinds 2020 heeft Maastricht een eigen Sportakkoord 
dankzij sportformateur Johan Vermeulen. Het akkoord 
wordt gedragen door sportverenigingen, het onderwijs, 
sport-ondernemers, zorginstellingen, event-organi-
satoren, de gemeente, het bedrijfsleven en SMPM. De 
centrale sportieve ambitie is om sporten en bewegen 
bij alle lagen van de Maastrichtse bevolking vertrouwd 
te maken. En daarbij mogen kinderen tussen 6 en 11 
niet ontbreken.

Verbinden en bouwen
In 2021 werd verder gewerkt aan het verbinden en 
bouwen van bruggen met alle relevante stakeholders. 
Het bestuur ging van start onder leiding van prof. Stef 
Kremers. SMPM is vertegenwoordigd in de Raad van 
Advies. Samen wordt nu gewerkt aan het concretiseren 
van de vijf doelstellingen van het akkoord:
• Inclusief sporten en bewegen, iedereen kan en 

mag meedoen.
• Duurzame sportinfrastructuur.
• Vitale sport en beweegaanbieders, een positieve 

sportcultuur.
• Van Jongs af aan vaardig in bewegen.
• Talentontwikkeling en Sportevenementen inspi-

reren.

STADSVISIE 
MAASTRICHT 2040
De gemeente Maastricht heeft in het kader van de 
Omgevingsvisie een Stadsvisie 2040 opgesteld. 
Maastricht wil in 2040 een gezonde stad zijn waar 
welvaart en welzijn met elkaar in balans zijn. Een stad 
met een vitale samenleving, een krachtige economie, 
een aantrekkelijke leefomgeving en levendige cultuur. 
In een gezonde stad wordt samengewerkt, want 
iedereen heeft elkaar nodig. Dat is een forse ambitie 
vanuit de urgentie dat de stad écht socialer, saamho-
riger, veiliger, inclusiever, groener, innovatiever, fitter 
en dus gezonder moet worden. Deze duidelijke focus 
op de gezondheid van de bewoners vormt een mooi 
aanknopingspunt voor de activiteiten van SMPM.

N
E

TW
E

R
K

A
C

TIV
ITE

ITE
N

N
E

TW
E

R
K

A
C

TIV
ITE

ITE
N

22 23



5. 
BLIK OP DE TOEKOMST

SMPM is als brede netwerkorganisatie steeds meer 
een initiator, aanjager en horizontale verbinder over 
en tussen domeinen. Een groeiend aantal organisaties 
neemt de uitvoerende rol: Maastricht Sport, scholen, 
sportclubs andere verenigingen. Voeding en bewegen 
zijn de twee grote thema’s voor de komende jaren. 
Alle activiteiten vinden hun basis in de gezondheids-
piramide, waarin JOGG, YOUR COACH NEXT DOOR en 
COACH de backbone vormen.

MET EEN BLIK OP 2022

SMPM wil graag activiteiten in gang zetten voor en 
met kinderen en jongeren uit Maastricht en omgeving. 
Initiatieven die Gezond Eten en Lekker Bewegen 
bevorderen. In projectvorm gaan we aan de slag met 
kinderen, hun ouders, grootouders, leraren, trainers, 
coaches, koks en iedereen die het goed voorheeft met 
de jeugd in stad en regio.

Samen met alle partners, sponsoren en ambassadeurs 
van SMPM werken we aan één doel: de Maastrichtse 
samenleving gezonder en bewuster maken. Projecten 
met en voor kinderen leiden tot ervaringen en resul-
taten waaruit we kunnen opmaken wat goed en wat 
minder goed werkt. Samen zoeken we naar succes-
volle interventies die structureel bijdragen op een 
grotere schaal toe te passen zijn om uiteindelijke meer 
kinderen te bereiken.

Alles begint met aandacht. En vertrouwen dat je 
samen een stapje verder komt. We maken het niet 
gelijk te groot, en vertrouwen op de kracht tussen 
mensen. Dat lost vaak sneller en slimmer zaken op dan 
de vlucht in systemen en processen, die voor steeds 
meer mensen on(be)grijpbaar worden. Corona leidde 
in 2020 en 2021 tot een vergroting van de ongelijkheid 
tussen kinderen en families. Ons doel is om dit niet 
nog groter te laten worden. 

VERDERE ONTWIKKELING 
TUINEN EN BOS

In 2022 wordt de programmering van de Stadstuin 
verder ontwikkeld. SMPM zal daarbij blijven 
aandringen op het uitnodigen van scholen en kinderen 
uit de buurt in het kader van de campagne Eet 1 
kg gezond per dag. Daarnaast houdt SMPM ook 
rekening met de relaties die in de afgelopen jaren met 
de tuin zijn verbonden. Zo zijn de Byeboere en het 
CNME voorbeelden van zeer educatieve particuliere 
bewegingen. Evenals de mensen die bezig zijn met het 
maken van een Voedselbos in Mariaberg. 

GROTER BEREIK YCND

De samenwerking tussen YCND en SMPM bestaat al 
diverse jaren. Waar YCND zich toelegt op de weten-
schappelijk kant van kindergezondheid, probeert 
SMPM juist de praktijk ervan op te schalen. Uiteraard 
is dat een zeer grote uitdaging, omdat de aanpak van 
YCND zeer integraal is. Het vergt invloed in de wereld 
van het gezin, de school, de sportclub en vele andere 
communities. SMPM draagt al een hele poos succesvol 
het concept achter YCND uit, zodat de groep ambas-
sadeurs gestaag groeit. De ziektekostenverzekeraars 
maken het werk van de leefstijlcoaches mogelijk. 
Praktijkondersteuners werken samen met scholen 
om kinderen sneller in beeld te krijgen voor een 
begeleiding op weg naar een gezonde toekomst.

In 2022 zal in overleg met MUMC+ bezien worden via 
welke andere routes de inzichten van YCND uitgevoerd 
kunnen worden. Dit in aansluiting op de ambitieuze 
Kennis & Innovatie Agenda waar het
MUMC+ een voortrekkersrol in speelt. 

Deze Kennis & Innovatie Agenda, het Gezondheidsak-
koord Zuid-Limburg, de Brede Economische Sociale 
Taskforce (ook wel BEST), Maastricht Sportakkoord, 
Trendbreuk Zuid-Limburg en NOVI Zuid-Limburg zijn 
gemeenschappen die allemaal gericht zijn op het 
verbeteren van de gezondheid van alle mensen in 
Limburg.

STEUN VOOR WANDELGROEPEN

SMPM bedenkt niet alle blauwdrukken zelf. Daar waar 
al ervaring en operationele handigheid beschikbaar 
is, kan goed worden samengewerkt. In 2022 zal 
ondersteuning worden geboden aan het uitbreiden 
van verschillende wandelgroepen in de buurten. 
Daardoor kunnen steeds meer mensen aansluiten 
vanuit hun eigen dagelijkse woonomgeving. Sommigen 
doorbreken hun eenzaamheid met een wandelgroep, 
anderen nemen een gezondere leefwijze aan in de 
strijd tegen diabetes. Door coronaregelgeving zijn 
de spelregels van de challenge aangepast, maar het 
programma is nog steeds werkzaam. 

NIEUWE INZICHTEN EN 
IMPROVISATIE

In de visie van SMPM zullen we in 2022 ruimte nemen 
voor nieuwe inzichten en improvisatie. Het coronavirus 
is nog steeds niet weg. Wel hebben we onze vrijheid 
teruggekregen. Daardoor kunnen we weer aan de slag 
om meer kinderen in beweging te krijgen. Niemand kent 
de agenda van het virus en haar mutanten precies. In 
deze context zoekt SMPM naar mogelijkheden wat wel 
kan met betrekking tot evenementen.  

De coronaperiode heeft grote impact gehad en veroor-
zaakte een terugval in de gezonde leefgewoonten van 
de Zuid-Limburgse jeugd, en dat is ernstig. Het is aan 
SMPM om – daar waar de gezondere leefstijl weer 
terrein kan winnen – mede samen met het onderwijs,
de buurten, de verenigingen en Maastricht Sport 
meteen initiatief te nemen en ondersteuning te bieden. 
Met grote oplettendheid zal de stichting bewaken 
wat er wél en wat er niet kan. Om daarmee het best 
haalbare resultaat te bereiken. 

Samen met (georganiseerde) bedrijfsleven wordt 
gezocht naar nieuwe perspectieven in de samenwerking 
met overheden en verzekeraars. Bedrijven hebben 
een groot belang bij het ontwikkelen van gezonde 
medewerkers in de komende decennia. De jeugd heeft 
daarbij de toekomst. 

INTENSIVERING 
ONTBIJTSESSIES

De ontbijtsessies in de Heeg worden uitgerold naar 
andere kindcentra in Maastricht. Met een logistiek 
draaiboek zal het concept ontbijtsessie voor iedere 
basisschool makkelijk zelf toepasbaar zijn. Hierbij 
wordt aansluiting gezocht met de Gezonde Basis-
school van de Toekomst. 

JONG BEGINNEN

SMPM zal de JOGG-regisseurs in Maastricht en 
Heuvelland helpen met slimme communicatie-in-
strumenten om ouders en kinderen te stimuleren om 
gezonder te eten en meer te bewegen. 
Via directe samenwerkingspartijen bestaan er sterke 
vertrouwensbanden (met en tussen verzorgers en 
leerkrachten) die van grote betekenis zijn bij de uitrol 
van gezonde initiatieven. Door hen te voorzien van 
goed ontwikkelde voorlichtingsmaterialen zijn hun 
resultaten aanmerkelijk beter.
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6. 
JAARREKENING EN
CONTROLEVERKLARING

Uit de bijgevoegde jaarrekening 2021, welke door 
A&D Accountants is voorzien van een goedkeurende 
accountantsverklaring, blijkt dat in 2021 uit 
fondswerving € 27.000 werd gegenereerd. In 2021 
werd voor € 34.773 besteed aan projecten. Als gevolg 
van Corona konden de voorgenomen projecten slechts 
gedeeltelijk worden uitgevoerd. De uitgestelde 
activiteiten worden doorgeschoven naar 2022.

De belangrijkste projecten in 2021 waren Drink 1 
liter Water per Dag € 3.540, Eet 1 kilo Gezond per 
Dag 13.284 groentetuin Groene Loper en € 6.417 
ontbijtcessies basis scholen, Kinderkrant 043 
€ 4.800 en communicatie en web sides € 5.232. 
Ultimo 2020 was voor een bedrag van € 93.303 reeds 
ontvangen middelen 2020 nog niet besteed. In 2021 
werd meer besteed aan lopende projecten dan er 
aan bijdragen werd ontvangen. Per saldo nam de 
bestemmingsreserve hierdoor af met € 9.481 tot
€ 83.822. Daarnaast was ultimo 2021 € 55.000 aan 
bijdragen ontvangen welke betrekking hebben op 
komende jaren. Deze zijn in de balans als vooruit 
ontvangen bijdragen verantwoord. In totaal heeft de 
Stichting € 138.822 aan middelen verworven die in 
komende jaren aan bestaande projecten dienen te 
worden besteed. Een groot deel van dit bedrag betreft 
het project Eet 1 kilo Gezond per Dag, Ontbijtcessies 
basisscholen, oorspronkelijk gestart in 2018, maar 
waarvan de bestedingen gedeeltelijk overlopen
naar 2022. 

In december 2017 werd verder een bedrag ontvangen van 
€ 129.738 voor projecten uit te voeren in 2018 en 2019, 
waarvoor SMPM als penvoerder optreedt, in 2022 zal, 
naar verwachting, het restant bedrag van € 21.563 worden 
afgewikkeld. 

De kosten van de Stichting zijn beperkt. In 2021 
bedroegen de totale kosten € 1.708.  Waarvan € 1.272 aan 
accountantskosten en advieskosten en € 436 aan overige 
kantoorkosten. De kosten worden pro rata gedekt uit de 
budgetten van de projecten. In 2021 heeft geen bijdrage 
aan de continuïteitsreserve plaats gevonden.
 Bij de oprichting van de Stichting is, om eventuele 
tegenvallers op te kunnen vangen, besloten een 
continuïteitsreserve op te bouwen van € 50.000.
Dit bedrag is in 2015 bereikt. 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31/12/2021 31/12/2020
ACTIVA

Vlottende Activa

Vorderingen en overlopende Activa
Overige vorderingen 1)  5.959,00  5.959,00 

Liquide Middelen 2) 201.813,00 233.194,00

Totaal Activa 207.772,00  239.153,00  

PASSIVA

Reserves en Fondsen 3)
Continuïteitsreserve  50.000,00  50.000,00 
Bestemminsreserve projecten 83.822,00  93.303,00 

133.822,00   143.303,00  

Kortlopende schulden
Crediteuren 4) 6.184,00  8.582,00 
Te betalen omzetbelasting 5) (10.797,00)  (16.295,00)
Overlopende passiva 6) 78.563,00  103.563,00 

73.950,00  95.850,00 

Totaal Passiva 207.772,00  239.153,00 

Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht

bedragen in euro’s
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TOELICHTING ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Deze jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Jaarverslaggeving 650 
“Fondsenwervende Instellingen”. Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

VORDERINGEN

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, voorzover nodig rekening 
houdend met het risico van oninbaarheid.

RESERVES EN FONDSEN

Continuïteitsreserve
Er is een continuïteitsreserve gevormd, bedoeld om de continuïteit te waarborgen in 
geval van (tijdelijk) tegenvallende projectinkomsten en dekking van indirecte kosten.
Het bestuur heeft vastgesteld dat een reserve ter grootte van € 50.000 gevormd 
moet worden ter dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de 
Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

Bestemmingsreserve
Het resultaat na aftrek van dotatie aan de continuïteitsreserve is toegevoegd aan 
de bestemmingsreserve projecten en zal worden aangewend ten behoeve van 
bestaande en nieuwe projecten. Bij meerjarige projecten wordt het ultimo boekjaar 
resterende saldo verwerkt in de bestemmingsreserve.

BATEN EN LASTEN

Bijdragen, sponsorgelden, subsidies en giften worden verwerkt in het 
resultaat van het boekjaar waarop ze betrekking hebben. De in het jaar 
bestede kosten, worden als kosten maatschappelijke projecten ten laste 
van het resultaat gebracht.

Stichting Maatschappelijke Projecten MaastrichtStichting Maatschappelijke Projecten Maastricht

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

 Realisatie  Realisatie Begroting 
2021 2020 2021

BATEN 
Baten uit eigen fondsenwerving 7) 27.000,00 76.825,00 105.000,00

Totaal baten 27.000,00 76.825,00 105.000,00

LASTEN

Besteding aan doelstelling
Kosten maatschappelijke projecten 8) 34.773,00 48.284,00 100.000,00

Kosten
Directe kosten fondswerving  - -  
Kosten beheer en administratie 9) 1.708,00 3.574,00  5.000,00 

1.708,00 3.574,00 5.000,00

Totaal lasten 36.481,00 51.858,00 105.000,00

Resultaat (9.481,00) 24.967,00  - 

Resultaatbestemming:

Toevoeging continuïteitsreserve - - -
Toevoeging Bestemmingsreserve (9.481,00) 24.967,00  - 
Ontrekking Bestemmingsreserve  - - -

Beschibaar voor toevoeging vrij besteedbaar vermogen (9.481,00) 24.967,00  - 

bedragen in euro’s
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TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECMBER 2021

31/12/2021 31/12/2020
VASTE ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 1)
Nog te ontvangen bedragen  5.959,00  5.959,00 

 5.959,00  5.959,00 

Liquide middelen 2)

Rekening courant ING Bank 101.813,00 106.353,00
spaarrekening ING Bank 100.000,00 126.841,00

201.813,00 233.194,00

PASSIVA

Reserves en Fondsen 3)

Contunuïteitsreserve
Stand begin boekjaar  50.000,00  50.000,00 
Resultaatbestemming boekjaar 0 0

Stand einde boekjaar  50.000,00  50.000,00 

Bestemmingsreserve projecten

Stand begin boekjaar 93.303,00 68.336,00
Ontvangen bijdragen, subsidies sponsorgelden en giften 27.000,00 76.825,00

Beschikbaar 120.303,00 145.161,00
Af: kosten maatschappelijke projecten 34.773,00 48.284,00
Af: Toerekening overhead en coördinatie 1.708,00 3.574,00
Af: Dotatie continuïteitsreserve  -  - 

83.822,00 93.303,00

Stichting Maatschappelijke Projecten MaastrichtStichting Maatschappelijke Projecten Maastricht

KORTLOPENDE SCHULDEN

31/12/2021 31/12/2020

Crediteuren 6.184,00 851,00

Omzetbelasting
Voorgaande jaren (8.551,00) (15.169,00)
Boekjaar (2.246,00) (1.126,00)

(10.797,00) (16.295,00) 

Overlopende passiva
Gelden derden  21.563,00  21.563,00 
Vooruitonvangen bedragen 55.000,00 80.000,00
Acountantskosten  2.000,00  4.000,00 

78.563,00 103.563,00

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er vindt overleg plaats met de Belastingdienst over de toepassing van de Wet op de Omzetbelasting.
De verwachting is dat de uitkomst daarvan geen materiële invloed zal hebben op het vermogen
van de stichting.

Er zijn verder geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

bedragen in euro’sbedragen in euro’s
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat.  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.  

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende 
organisaties.  In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om het bestuur te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten 
in de jaarrekening.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: Het bestuur van Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht  

A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2020 

Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport op opgenomen jaarrekening  2020, bestaande uit de balans, staat 
van baten en lasten en de toelichting, van Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht te 
Maastricht gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Maatschappelijke Projecten 
Maastricht per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in 
Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.  

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2020;  
2. de staat van baten en lasten over 2020; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.  

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel.  

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 

- Het bestuursverslag   

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met 
de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheids-eisen. Onze controle 
bestond onder andere uit:   

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de entiteit;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslag-
geving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaard-
baar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat 
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;    

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen.   

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing. 

Maastricht, 6 mei 2021  

A&D accountants & belastingadviseurs  

w.g.:  

Drs. J.M.A. Versteegh RA  
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