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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Vrienden van de Zorgboerderij Vlist. Het is het 

derde verslag van onze Stichting. Ook dit jaar willen wij aan de vrienden en aan 

subsidiegevers laten zien hoe er in 2016 is gewerkt aan de doelen van onze stichting.  De 

stichting wil er aan bijdragen, dat de bewoners van de Zorgboerderij -met hun beperkingen- 

hun eigen plekje kunnen innemen midden in onze maatschappij. Concreet werken wij 

daarom aan: 

“een goede huiselijke sfeer voor de bewoners van de zorgboerderij, door een netwerk van 

vrienden op te zetten en met hun hulp kleinschalige voorzieningen en projecten te realiseren” 

In dit verslag geven we zoals gebruikelijk een overzicht van onze activiteiten en acties, van 

onze contacten en natuurlijk een financieel jaaroverzicht. We sluiten af met een doorkijkje 

naar 2017. 

 

 

Maart 2017 

René Rombout, voorzitter van het bestuur 
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1. Activiteiten in 2016  

2016 was voor de Zorgboerderij weer een goed jaar. Na de uitbundige viering van het 

vijfjarig bestaan in 2015 was het dit jaar wat rustiger met activiteiten voor bewoners, familie 

en medewerkers. Als bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Zorgboerderij hebben 

we mee mogen doen met de jaarlijkse familiedag. Daar stond samenwerken en respect voor 

elkaar centraal. Samen is er -vanuit het niets- een toneelstuk geïmproviseerd en opgevoerd. 

Met zelf gemaakte rekwisieten en kostuums, een mooi aangekleed toneel en een heus 

buitenaards wezen.  

                    

Als vrienden helpen we de Zorgboerderij met de extra’s die niet uit de reguliere financiering 

kunnen worden betaald. Het gaat ons om de bewoners en daarom gaan wij uit van hun 

behoefte en wensen. Dat resulteerde in het eerste jaar van ons bestaan in een duidelijke 

vraag: het verbeteren van de inrichting van de huiskamer en extra apparatuur voor de 

hobbykoks onder de bewoners. In datzelfde jaar 2014 konden we daar al wat aan doen: er 

kwam een nieuwe televisie  

In 2015 hebben we ons gericht op de wensenlijst van de bewoners. De karaoke set, die hoog 

op dat lijstje stond, kwam er. En het huiskamerproject heeft vorm gekregen. Een bijdrage uit 

het RABO Stimuleringsfonds maakte, samen met een al in 2014 ontvangen gift van de 

Gereformeerde Kerk uit Haastrecht, de aanschaf van een nieuwe bank mogelijk.  

De volgende stap was een betere verlichting. In 2015 is ook nog geïnvesteerd in 

schemerlampen. De opbrengst van de Braderie in Stolwijk en een bijdrage van het RABO 

Stimuleringsfonds maakte dit mogelijk.  

De rest van de verlichting, keukenapparatuur en een tafel volgden in 2016. Dat lukte dankzij 

een toezegging van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten om bij te dragen.  

In 2016 hebben we vervolgens de stap gezet naar een al lang bestaande wens: een 

bedrijfsauto. Met de werkorganisatie en de bewoners is een programma van eisen 

opgesteld. Als Stichting hebben we vervolgens bij diverse fondsen de haalbaarheid 

onderzocht van een bijdrage.  
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Programma van eisen bedrijfsauto 

 

Het betreft een multifunctionele auto, die in staat is om een aanhanger te trekken én om goederen 

en  personen te vervoeren. Deze wordt in de dagbesteding ingezet voor het transport van zaken die 

nodig zijn op de boerderij en voor het onderhoudswerk van tuinen en van de moestuin  

(gereedschappen als een  kruiwagen en een  bosmaaier en kleiner tuingereedschap; materialen als 

stenen en hout; voer, strobalen en hooi; mest, tuinafval). En natuurlijk voor het vervoer van de 

bewoners naar een werkplek buiten de boerderij. Ook zal de auto worden ingezet om de bewoners  

in staat te stellen inkopen te doen voor de theetuin en voor het bedrijf. Daarnaast kan de auto 

gebruikt worden bij uitjes en wordt het voor de bewoners makkelijker om mee te doen aan allerlei 

activiteiten en zo meer deel te nemen aan het maatschappelijk leven buiten de boerderij. Dit mede 

omdat de zorgboerderij Vlist moeilijk te bereiken is met het openbaar vervoer. 

Door zijn multifunctionele karakter kan de auto ook een uitkomst bieden bij de vervoerproblemen 

die zich regelmatig voordoen, wanneer bewoners naar de dokter of de tandarts moeten of naar het 

ziekenhuis.  

 

 

Op de valreep van 2016 is ook daadwerkelijk een bedrijfsauto aangeschaft. Dankzij giften 

van RDO Balije van Utrecht en Lions Krimpenerwaard, gecombineerd met een eigen bijdrage 

van de moederstichting SAZOV konden we een mooie tweedehands Opel Combo kopen.  

                                        

Bijdragen uit fondsen vormen naast de inzet van vrijwilligers en particuliere donaties, de 

belangrijkste bron voor de activiteiten van de stichting. Fondsenwerving is dus belangrijk.  

Naast fondsenwerving hebben we veel aandacht besteed aan communicatie en aan het 

onderhouden van het vriendennetwerk. De vrijwilligersactie van het Oranjefonds “NL Doet”, 

op 12 maart 2016, was weer een belangrijk moment. Traditioneel wordt er dan op de 

zorgboerderij gewerkt aan allerlei klussen, door buurtbewoners, serviceorganisaties en de 

bewoners zelf. Natuurlijk lag onze folder op tafel. En natuurlijk hebben we zelf mee 

geholpen aan zaken als het repareren van het meubilair, schilderwerk en het begaanbaar 

maken van de zolder. 

Verder hebben wij de Facebookpagina up to date gehouden en contact gehouden met de 

gemeente Krimpenerwaard.  
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2. Organisatie 

De Stichting Vrienden van de zorgboerderij Vlist heeft een klein bestuur, dat bestaat uit: 

René Rombout (voorzitter), Jantien Oostijen (secretaris-penningmeester), Malika Lamrid 

(lid), Marjolein de Haan is adviseur en uitvoerend secretaris.  Het bestuur is een 

vrijwilligersbestuur, met uitzondering van de uitvoerend secretaris. Deze wordt om niet 

beschikbaar gesteld vanuit de werkorganisatie. 

De Stichting Vrienden van de zorgboerderij Vlist is als stichting onafhankelijk van de 

zorgboerderij. De stichting heeft zijn eigen begroting en boekhouding. De samenwerking met 

de organisatie van de zorgboerderij is wel uiterst belangrijk: immers de vrienden zijn er voor 

de bewoners van de zorgboerderij. Het afgelopen jaar was er daarom weer regelmatig 

contact van het bestuur met de directeur-bestuurder Ben van der Vlist. Marjolein de Haan 

vervulde de rol van verbindende schakel met de werkorganisatie. Daardoor was het mogelijk 

om mee te doen met een aantal evenementen, waar werkorganisatie en bewoners het 

voortouw in hadden. 

Als bestuur hebben we gemiddeld één keer per 6 weken vergaderd op de locatie van de 

zorgboerderij. Daarnaast hebben we de handen uit de mouwen gestoken bij NL Doet.  
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Financiën 

Saldo Rabobank rekening nummer NL68RABO0146 8456 76       Bedragen in euro’s                                                    

                                             

Bedragen in euro’s 

1-1-2016 402,93 

31-12-2016 1.724,43 

Uitgaven 2016 

Kosten Rabobank  2016 127,50 

Gebr. Bakker & Zn lampen                                              630,00 

Anto Elektra keukenmachine 

                                                             

299,00 

Posthuma Steigerhouten tafel  

                                                  

230,00 

Kwantum, manden  

                                                    

35,00 

Totaal  

                                          

1.321,50 

   

Inkomsten 

Rabobank (project woonkamer) 1.093,00 

Donatie Lions Club Krimpenerwaard 1.550,00  

  

  

Totaal 2.643,00 

Verwachte uitgaven 2017   

Bijdrage aan auto  6.550,00 

Kosten Rabobank 2017  200,00 

Tuinset huisje 3  300,00 

Terrasinrichting boerderij  1.000,00 

TV Meubel steigerhout 300 

Kastje voor tv spelen 300 

   

Verwachte inkomsten 2017 

Bijdrage RDO Balije van Utrecht (20-01-2017 ontvangen) 5.000 

Sponsorinkomsten (stickers auto)                                                    1.750 

   

 

De uitgaven in 2016 betreffen de uitgaven voor het huiskamerproject. Inkomsten waren 

afkomstig uit bijdragen uit het Stimuleringsfonds van de Rabobank en een donatie van de 

Lions Krimpenerwaard van €.1550, 00 voor de bedrijfsauto Het jaar 2016 eindigt positief: 

met een batig saldo van € 1724,43. 

Dit batig saldo zal in het eerste kwartaal van 2017, tezamen met de al toegezegde bijdrage 

van RDO Balije van Utrecht van € 5000,00 grotendeels worden ingezet als bijdrage van de 

Vrienden aan de bedrijfsauto. 
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3. Doorkijk 2017 

In 2016 zijn wij, door de focus op de bedrijfsauto niet toegekomen aan het aanpakken van 

de directe woonomgeving. Ook in de woonkamer zijn nog verbeteringen mogelijk .Daar 

willen we het komende jaar opnieuw mee aan de slag. De bewoners hebben al de volgende 

wensen doorgegeven: 

• Tuinset voor huisje 3  

• Parasol of  schaduwdoek 

• Nieuw tv meubel, van steigerhout  

• Nieuw kastje om de spellen in op te bergen 
 

Verder blijven we natuurlijk investeren in het vriendennetwerk. Wij zullen daarom o.a.: 

• de communicatie verder oppakken, via onze Facebook pagina, maar ook door dit jaar 

de draad weer op te pakken en zichtbaar te zijn op evenementen in de streek als 

braderieën en dorpsfeesten;  

• opnieuw actief meedoen aan NL doet!; 

• de stichting bekender maken bij sociale netwerken en serviceclubs via gerichte 

mailings/presentaties etc. 

Onze speciale aandacht gaat uit naar bestaande en naar nieuwe donateurs. De auto biedt 

hen de mogelijkheid van extra naamsbekendheid in de Krimpenerwaard. Wij willen tegen 

betaling -beperkt- reclameruimte aanbieden op de auto. Met de opbrengsten daarvan zullen 

wij weer een aantal van de projecten van de stichting kunnen realiseren. 

De betrokkenheid van de donateurs bij de zorgboerderij waarderen wij heel erg en die 

waardering willen wij tot uitdrukking brengen. Onze gedachten gaan uit naar een herhaling 

van de theetuinbijeenkomst voor vrienden. 

 


