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Inleiding
Stichting Vrienden van De Horsthoeve ondersteunt De Horsthoeve in haar doelstelling om
kwalitatief goede en gepaste dagbesteding te bieden aan personen met dementie en met
een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
De zorgboerderij biedt deze deelnemers de aandacht die ze nodig hebben om zichzelf te
kunnen zijn, hun gevoelens op een creatieve manier te uiten en die waardering te krijgen die
ze verdienen. In een ontspannen sfeer, zonder druk en vol inspiratie.
De medewerkers en de vrijwilligers werken er hard aan dat deelnemers zich hier thuis
voelen, elke dag weer. En wat is het dan mooi dat als je Vrienden ambities mogelijk kunt
maken en gekoesterde (kleine) wensen in vervulling kunt laten gaan, cadeautjes die boven
op de dagelijkse zorg komen.
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 2021.

John Ruiter
Voorzitter Stichting Vrienden van De Horsthoeve

26 mei 2022

3

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 biedt, waaronder schilderles van een kunstenares,
mogelijkheid tot aangepast sporten en klankschaal meditaties, zijn uniek en geven
toegevoegde waarde 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 bijvoorbeeld 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
worden.
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2.

Financiële verantwoording

Financieel overzicht 2021

5

3
3.1

Verantwoording inkomsten
fondsenwerf acties

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

3.2.

•

Vrienden werven en behouden.

•

Broeklandse bedrijven aangeschreven om een bijdrage te leveren aan de nieuwe
keuken.

Verkoopactiviteiten

Afgelopen jaar heeft De Horsthoeve een 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.
Tevens is de verkoop van zelfgemaakte producten aan de voedselcoöperatie Autark
succesvol. De Horsthoeve gaat dit in de loop van 2022 weer oppakken.
3.3.

Vrienden van de stichting

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

Afgelopen jaar heeft de Stichting Vrienden van De Horsthoeve € 2.300,-- bijgedragen aan de
aanschaf van een ‘pipowagen’ tbv van gastvrije activiteiten.
In 2022 willen wij gaan bijdragen aan:
• Aanschaf van een trekker ( € 3.500,-- )
• Aanschaf van bijenkasten ( € 500,-- )
• Gereedschap voor de werkplaats ( € 2.500,-- )
Wij willen dit realiseren door naast onze normale inkomsten ook een deel van de reeds
aanwezige financiële middelen hiervoor in te zetten.
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5.

Organisatie

In 2021 zijn er enkele wijzigingen in het bestuur geweest.
A.M. Hoeneveld en P. Vreugdenhil hebben het bestuur verlaten.
Penningmeester H.A.M. Neulen zal tevens de rol van secretaris vervullen, zo lang deze
functie vacant is.
5.1

Adresgegevens organisatie

Horstweg 15
8107 AA Broekland
Email: vriendenvandehorsthoeve@outlook.com
Telefoonnummer voorzitter: 06 – 50 85 99 60
K.v.K. nr.: 65904362
Fiscaalnummer: NL856310451B01
Banknummer: NL98RABO0130434191
5.2

Bestuur

Voorzitter:
Secretaris :
Penningmeester:
Bestuurslid:
5.3

dhr. J.F.M. Ruiter
vacant
dhr. H.A.M. Neulen
dhr. J. Hulsegge

Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst bij de stichting
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