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Voorwoord van de voorzitter
Het jaarverslag is geschreven omdat dit een goed beeld geeft van de bezigheden van de
vriendenstichting van het voorgaande jaar. Het is goed dat dit ook inzichtelijk is voor
mensen die de stichting een warm hart toedragen. De stichting wil daarmee ook transparant
naar de buitenwereld zijn. Ook is het een verplichting om aan de ANBI status te voldoen.
We moeten wel concluderen dat de vriendenstichting op dit moment meer een advies functie
heeft. In het verleden was dit meer gericht op financiële ondersteuning van Zorgboerderij
Klein Essen. In het beleidsplan is meer te lezen over de ontwikkelingen die de
vriendenstichting heeft gemaakt en wat er voor de toekomst verwacht wordt.
i.o. Manon van Luttikhuizen

3

1.

Verslag van het bestuur

In 2018 kwam het bestuur van de vriendenstichting twee keer bij elkaar in vergadering. Wim
Broekhuizen was hierbij aanwezig om de gang van zaken op de zorgboerderij toe te lichten.
Gerard van Lanen, Luuk Bosscha en Doetie Atema hebben ook zitting in het bestuur van
Stichting Zorgboerderij Klein Essen. Zij hebben vanuit het bestuur van de zorgboerderij
zaken onder de aandacht gebracht.
De vriendenstichting heeft geadviseerd in diverse lopende zaken. Deze zaken zullen onder
activiteiten worden weergegeven, in zoverre de privacy dit toelaat.

1.2

Activiteiten

Advies






op de volgende gebieden:
commerciële activiteiten op de zorgboerderij, theorie en praktijk.
personele zaken
invulling metaalwerkplaats
ontvlechting zorgboerderij
ontwikkelen nieuwe woonvorm

Financiële ondersteuning:
 vervanging vaatwasser
 vervanging compressor
 aanschaf kruiwagen
 vervanging tuinmeubilair (gedeeltelijke bijdrage)
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2.

Toekomst

Zorgboerderij Klein Essen is een Stichting met een eigen bestuur. De zorgboerderij zit
momenteel in een ontvlechtingsfase. Hierin zal ook het bestuursmodel gaan veranderen. het
plan is om (wanneer dit mogelijk is) de Stichting zorgboerderij Klein Essen de ANBI status te
laten verkrijgen. Aansluitend zal dan de huidige vriendenstichting een Raad van Advies
functie gaan krijgen.
We verwachten in 2019 een definitieve koers voor de Stichting Zorgboerderij Klein Essen te
hebben bepaald, waarna de koers van Stichting Vrienden van de Zorgboerderij ook duidelijk
zal zijn.

2.2

Activiteiten

In het kader van het bovenstaande zal het accent liggen op het geven van advies. Voor
binnengekomen giften wordt in overleg een goede invulling gezocht.
Wensen op de zorgboerderij:
 tafels voor buiten, ter aanvulling op nieuw meubilair
 ondersteuning kosten maaltijden deelnemers
 nieuwe (tweedehands) bus
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3.

Organisatie

Stichting vrienden van de zorgboerderij
ANBI status
RSIN: 8108.93.356
Postadres:
Essenerweg 156b
3774 LD Kootwijkerbroek
info@kleinessen.nl
0342 444623
IBAN: NL34 RABO 0305589407

3.1

Bestuur

De vriendenstichting heeft een onbezoldigd bestuur, zij ontvangen geen enkele vergoeding.
De voorzitter en de penningmeester van het bestuur zijn onafhankelijk. De secretaris is ook
secretaris van Stichting Zorgboerderij Klein essen.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid

mevr. Sylvia Kuiper
dhr. Bert Kuijt
dhr. Gerard van Lanen
mevr. Doeti Atema
dhr. Kees van de Werf
dhr. Luuk Bosscha
dhr. Jim Bakker
dhr. Jan Dirk van de Pol

mevr. S Kuiper neemt het voorzitterschap van dhr. C. Gaakeer over. De overige
bestuursleden willen blijven zitten in afwachting van de komende ontwikkelingen.

3.2

Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst van de Stichting. Wel maakt de Vriendenstichting gebruik
van de faciliteiten van Zorgboerderij Klein Essen. De administratief medewerkster houdt de
financiën bij. De bedrijfsleider (Manon van Luttikhuizen) regelt algemene (administratieve)
zaken, en speelt deze zo nodig door.
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4.

Jaarrekening/Begroting

In 2018 is er € 1170,- binnengekomen aan giften,
Er is € 63,84 aan kosten gemaakt. Dit zijn de bankkosten.
Het saldo op 1-1-2018 was € 63,53
Het saldo op 31-12-2018 was € 1170,31
de verwachtingen voor 2019 zijn gelijk aan 2018. Er wordt bekeken of de tegoeden kunnen
worden doorgezet naar de zorgboerderij voor de aanschaf van iets, of een project.
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