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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Vrienden van de Zorgboerderij Vlist. Het is alweer
het vijfde verslag van onze Stichting. Ook dit jaar willen wij aan de vrienden en aan sponsors
laten zien hoe er 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 2019.

Maart 2019
René Rombout, voorzitter van het bestuur
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1. Activiteiten in 2018
Als Stichting Vrienden van de zorgboerderij Vlist konden we ook in 2018 weer een bijdrage
leveren aan het woonplezier van de bewoners, met een paar comfortabele stoelen en een
tafel in de huiskamer, twee kingsize picknick tafels en -last but not least- een nieuwe karaoke
set.

Op de zorgboerderij woonden dit jaar 14 cliënten, in leeftijd variërend van 23 tot 58 jaar. Als
vrienden helpen we hen 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. Het huiskamerproject
heeft verder vorm gekregen met de aanschaf van een nieuwe bank en schemerlampen.
De rest van de verlichting, keukenapparatuur en een tafel volgden in 2016. In 2016 hebben
we vervolgens de stap gezet naar een al lang bestaande wens: een bedrijfsauto. Op de
valreep van 2016 is ook daadwerkelijk een bedrijfsauto aangeschaft. Deze auto is in 2017 in
gebruik genomen voor het vervoer van cliënten en voor andere zaken die nodig zijn voor het
wonen en werken op de zorgboerderij. Ook in 2018 is er veel gebruik van gemaakt.

2. Bijdragen van fondsen en vrienden
Bijdragen uit fondsen vormen naast de inzet van vrijwilligers en particuliere donaties, de
belangrijkste bron voor de activiteiten van de stichting. Fondsenwerving is dus een
belangrijke activiteit. Wij hebben de afgelopen jaren diverse fondsen met succes kunnen
benaderen. Niet altijd is de stichting de partij die de subsidie aanvraagt. In 2017 hebben wij
SAZOV ondersteund bij een subsidieaanvraag voor tuinmeubilair. Als stichting hebben we
gezorgd voor een aanvullende bijdrage.
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Wij zijn als vrienden verder heel blij met een goede relatie met het bedrijfsleven. Een
belangrijke aanschaf in 2018 van twee picknick tafels was alleen mogelijk, omdat het bedrijf
een deel van de kosten voor eigen rekening nam. Daarnaast heeft SAZOV van een bevriend
bedrijf nog een picknicktafel gekregen. Verder was een aantal bedrijven uit de
Krimpenerwaard geïnteresseerd in sponsoring. Zij kochten reclameruimte op de
bedrijfsauto. En met hun bijdragen legden zij een mooie basis voor nieuwe activiteiten voor
de bewoners.

3. Bijzondere momenten in 2018
De vrijwilligersactie van het Oranjefonds “NL Doet”, in maart, was weer een belangrijk
moment. Traditioneel wordt er dan op de zorgboerderij gewerkt aan allerlei klussen, door
buurtbewoners, serviceorganisaties en de bewoners zelf. Als vrienden doen wij uiteraard elk
jaar mee in de werkzaamheden van NL Doet.
Een bijzondere gebeurtenis in 2018 was de Paasmarkt. Die werd druk bezocht door familie,
vrienden en relaties en door buurtbewoners. Zij genoten van het mooie weer en van de
lekkernijen die o.a. door bewoners werden geserveerd. Verder was er de gelegenheid om
allerlei leuke dingen te kopen die door bewoners waren gemaakt. De opbrengst van de
markt wordt ingezet voor de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Zorgboerderij
Vlist.
Foto gemaakt door bewoner Barry
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4. Organisatie
De Stichting Vrienden van de zorgboerderij Vlist heeft een klein bestuur. In 2018 waren René
Rombout (voorzitter) en Jantien Oostijen (secretaris-penningmeester) actief in het bestuur.
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 2 maanden vergaderd op de locatie van de
zorgboerderij. Daarnaast waren wij aanwezig bij belangrijke momenten voor de
zorgboerderij, zoals de nieuwjaarsreceptie, NL Doet en de Paasmarkt.
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5. Financiën
De uitgaven in 2018 betreffen de kosten van de voorjaarsmarkt, de aanschaf van meubilair
voor de huiskamer, een karaoke set, uitgaven voor stickers op de bedrijfsauto en de
aanschaf van twee picknick tafels. Inkomsten waren afkomstig uit de opbrengst van de
Paasmarkt en sponsorbijdragen van bedrijven die een sticker op de auto lieten plaatsen. Het
jaar 2018 eindigt positief: met een batig saldo van € 1648,40. Daarmee ligt er een goede
basis voor de komende 1 á 2 jaar.
Financiën Stichting Vrienden Van Zorgboerderij Vlist
Saldo Rabobank rekening
Bedragen in euro’s
NL68RABO146845676
1-1-2018
1283,79
31-12-2018
802,23
Uitgaven 2018
Kosten Rabobank 2018
Kosten voorjaarsmarkt
Meubels huiskamer
Huiskamer: textiel protector
Huiskamer: tafeltje
Karaoke set
Sticker auto (nieuw sponsor en logo
veranderen)
Picknicktafels
TOTAAL
Inkomsten 2018
Teruggave familiedag
Opbrengst Paasmarkt
Van Egmond, ander logo op auto
Nieuwe sticker Onderlinge op auto (2 jaar
contract)
TOTAAL
Verwachte uitgaven 2019
Kosten Rabobank
Dartbord met pijlen
Overig , afhankelijk van wensen
TOTAAL

120,32
565,65
597,00
11,95
69,95
27,00
133,10
605,00
2129,97

20,00
1211,85
66,55
350,00
1648,40

130,00
100,00
1000,00
1230,00
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Verwachte inkomsten 2019
Nieuwe sticker contracten 5 x € 350,00 (2 jaar 1750,00
contract)
Opbrengst markt/open dag
1000,00
Totaal
2750,00

6. Doorkijk 2019
In 2019 gaan wij verder met verbeteringen in de woonkamer en de inrichting van de zolder.
Daarbij blijven de wensen van de bewoners de leidraad. Wij zullen ook weer actief sponsors
benaderen met de vraag of zij met hun logo zichtbaar willen zijn op de bedrijfsauto.
Ook verder blijven we investeren in het vriendennetwerk. Wij zullen daarom o.a.:




de communicatie verder oppakken, via onze Facebookpagina;
opnieuw actief meedoen aan NL doet! en mogelijke activiteiten als een Paasmarkt;
de stichting bekender maken bij sociale netwerken en serviceclubs via gerichte
mailingen/presentaties etc.
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