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Inleiding
De Stichting Vrienden van De Horsthoeve is opgericht om De Horsthoeve te ondersteunen in
haar doelstelling om kwalitatief goede en gepaste dagbesteding te bieden.
Ik als voorzitter van de Stichting Vrienden van De Horsthoeve zie hoe graag de deelnemers
naar de Horsthoeve komen. Dit is mijn inziens vanwege de bijzondere omgeving, de speciale
activiteiten maar bovenal de bijzondere aandacht aan ieder persoon die elke dag opnieuw
geboden word.
Als stichting kunnen wij het mooie werk van De Horsthoeve ondersteunen door het mede
mogelijk maken van de extra’s die op de dagbesteding wordt geboden.
Om dit kunnen bewerkstelligen zijn er financiële middelen nodig. Op welke manier de
Stichting Vrienden van De Horsthoeve dit in de afgelopen periode heeft proberen te
bewerkstelligen is te lezen in dit jaarverslag van 2017.

C.E. Journée
16 – 4 - 2018
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1.

Missie/visie

De Stichting Vrienden van De Horsthoeve, is ontstaan vanuit de wens dat de echte en
gepaste aandacht die gegeven wordt aan de deelnemers van De Horsthoeve en hun
mantelzorgers kan blijven bestaan. Echte gepaste aandacht kan in de ogen van de stichting
alleen gegeven worden wanneer de kleinschalige dagbesteding niet in het geding komt.
De Horsthoeve staat voor kwaliteit. Kwaliteit uit zich in de gepaste aandacht maar ook in de
kwalitatief goede materialen waar de deelnemers mee kunnen werken. De bijzondere
activiteiten die De Horsthoeve bied, waaronder schilderles van een kunstenares,
mogelijkheid tot aangepast sporten en klankschaal meditaties, zijn uniek en waarde
toevoegend voor de deelnemers.
De stichting wil dat de kwaliteit en de echte aandacht van De Horsthoeve te allen tijde
geboden kan worden.
1.1

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel om deelnemers van De Horsthoeve – Dagbesteding &
Persoonlijke Begeleiding-, een kwalitatief hoogwaardige dagbesteding aan te bieden op het
gebied van kunst en cultuur, daaronder begrepen literatuur, beweging en alle overige
activiteiten die goed zijn voor lichaam en geest en het doen van alle zaken die met het
vorenstaande verband houden, een en ander in ruimste zin van het woord.
1.2

Strategie

De stichting heeft als strategie gekozen om via sponsoring en donaties geld in te zamelen
waardoor wij kwalitatief goede materialen kunnen aanschaffen voor De Horsthoeve. Van dat
geld kunnen er aan de deelnemers van De Horsthoeve culturele uitstapjes aangeboden
worden. Blijft aangepast sporten en bewegen mogelijk en kan er een kunstenares ingehuurd
worden voor de schilderles en een klankschaalmasseur ingehuurd worden. Bovendien blijft
de mogelijkheid tot het aanbieden van gezonde voeding mogelijk en ontstaat er zelfs de
mogelijkheid om maaltijdvoorziening voor de deelnemers en hun mantelzorgers te
organiseren. Bovendien kan vervoer van en naar de dagbesteding betaald kan worden.
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2.

Financiële verantwoording

Financieel overzicht 2017
Saldo 01-01-2017
€

68,69

Saldo bank 31-12-2017 €

1.884,70

Inkomsten
Donaties particulieren €
Donatie Rotary
€
Hart voor Salland
€

550,00
500,00
97,00

Uitgaven
Bankkosten RABO Bank
Bestuurskosten
Fondswerving

€
€
€

129,97
67,38
240,79

Verkoop goederen
Broekante markt
Sponsoren
Totaal

€
€
€
€

190,00
817,05
100,00
2322,74

Totaal

€

2322,74

Saldo 01-01-2018

€

1884,70

Saldo bank 31-12-2018

€

1645,00

Inkomsten
Donaties particulieren
Donaties instanties
Donaties bedrijven
Hart van Salland
Sponsoren
Verkoop goederen
Markt/fair
Kleine giften

€
€
€
€
€
€
€
€

400,00
500,00
350,00
100,00
250,00
175,00
600,00
140,30

Uitgaven
Bankkosten Rabo Bank
Bestuurskosten
Kosten fair e.a.
Uitstapjes enz. cliënten
keuken aanpassing
Sport en beweging, fiets
Materialen, verf enz.
Diverse kleine kosten

€
€
€
€
€
€
€
€

130,00
100,00
150,00
500,00
500,00
1000,00
250,00
125,00

€

4400,00

Totaal

€

4400,00

Begroting 2018

Totaal

5

3
3.1

Verantwoording inkomsten
fondsenwerf acties

De stichting heeft de volgende activiteiten ondernomen om financiën te genereren.

3.2.

•

De eerste periode is er aandacht besteed aan naamsbekendheid, dit door het
verspreiden van folders en een goede vindbare website. Deze bekendheid heeft
geresulteerd in een aantal particuliere donaties.

•

De stichting is lid geworden van www.fondsenwervingonline.nl Via deze website heb
je een overzicht van fondsen die ons mogelijk financieel willen ondersteunen. Er zijn
verschillende fondsen aangeschreven helaas heeft geen enkel fonds toezegging
gedaan. Besloten is om ons lidmaatschap stop te zetten aan gezien de kosten hoog
zijn.

•

Bij de Rotary Club Raalte e.o is ook een verzoek neergelegd voor een donatie. Van
hen hebben we een mooi bedrag mogen ontvangen.

•

Door ons in te schrijven voor de actie, Hart voor Salland van de Rabobank. Door
stemmen op onze stichting hebben we van de Rabobank een ook donatie gekregen.

•

Er is contact gezocht met Museum De Fundatie. Wij hebben onze doelstelling
voorgelegd en zij waren zo vrij om twintig vrijkaarten te doneren waarmee de
deelnemers kunnen genieten van het museum Het Nijenhuis en de bijbehorende
beeldentuin. Hier is afgelopen jaar dan ook met plezier gebruik van gemaakt.
Verkoop activiteiten

Afgelopen jaar heeft De Horsthoeve een Broekante Fair georganiseerd. Tijdens deze fair
hebben bezoekers producten kunnen kopen die gemaakt zijn door de deelnemers van De
Horsthoeve. De opbrengst van deze dagen is beschikbaar gesteld aan de stichting. Tijdens
deze dag was het bestuur aanwezig om meer bekendheid te genereren voor de Stichting.
3.3.

Vrienden van de stichting

Om een meer vaste inkomsten bron te hebben is het plan gestart om “Vrienden” te zoeken
voor de stichting. Deze mensen worden “Vriend” van de stichting en daarmee doneren ze
ieder jaar een bepaald bedrag te doneren.
Het is nu via de website is het mogelijk om “Vriend” te worden. Sinds de start hebben we
een aantal vrienden kunnen maken.
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4. Verantwoording uitgaven

Afgelopen jaar heeft de Stichting Vrienden van De Horsthoeve geen uitgaven gedaan in het
kader van de doelstelling van de stichting.
De reden hiervoor is voornamelijk dat wij als stichting onder andere het doel hebben gesteld
om bij te dragen aan het aanpassen van de keuken van De Horsthoeve. Hiervoor hebben we
een bedrag nodig waar we nog voor dienen te sparen.
We hopen dat we in 2018 genoeg inkomsten hebben om de deelnemers te verassen met
een deel van een aangepaste keuken en een bijdrage om het sporten en bewegen op de
dagbesteding nog meer te stimuleren.
De bestuurskosten die gemaakt zijn, zijn gemaakt voor foldermateriaal en reiskosten voor
het bijwonen van de vergaderingen.
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5.

Organisatie

In 2017 heeft er ook een wisseling in het bestuur plaats gevonden. Helaas heeft Jan Hulsegge
afscheid moeten nemen van zijn functie als penningmeester.
Gelukkig hebben we Jan Meuleman bereid gevonden om de rol van penningmeester per
2018 over te nemen. Jan Hulsegge blijft wel als algemeen bestuurslid betrokken bij De
Stichting Vrienden van De Horsthoeve.
Bert Bourgonje heeft zich als algemeen bestuurslid aangesloten bij de stichting Vrienden van
De Horsthoeve. Bert draagt net als de andere bestuursleden De Horsthoeve een warm hart
toe. Uit eigen ervaring weet hij hoe belangrijk de dagbesteding op De Horsthoeve is voor
deelnemers als mantelzorgers. Met zijn communicatieve kwaliteiten en zijn netwerk binnen
Salland hopen we met de stichting in 2018 nog meer mensen te bereiken

5.1

Adresgegevens organisatie

Horstweg 15
8107 AA Broekland
Email: info@dehorsthoeve.nl
Telefoonnummer voorzitter : 06 - 48 270 079
K.v.k. nr: 65904362
Ficaalnummer : NL856310451B01
Banknummer: NL98RABO0130434191
5.2

Bestuur

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
5.3

mevr. C.E. Journée
dhr. J. Meuleman
mevr. A.E. Somer- Harmsen
mevr. A.M. Hoeneveld
mevr. P.M. Vreugdenhil
dhr. J. Hulsegge

Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst bij de stichting
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