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Sociaal Jaarverslag 2019 
 
Doel 
Het doel van de Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve is drieledig: 
 
Meer uit het leven halen 
De stichting wil de persoonlijke ontwikkeling van de hulpboeren stimuleren. Hiervoor 
is onder andere het “Competentiebeleid” ontwikkeld, maar er worden ook 
ondersteunende activiteiten ontplooid om de hulpboeren waar mogelijk meer te laten 
bewegen en gezonder te laten eten (Voel je goed).  
 
Veraangenamen werkomgeving 
De stichting zet zich in om de boerenhoeve als werkomgeving te veraangenamen 
door het realiseren van speciale voorzieningen. Als voorbeeld de stilteplek, waar de 
hulpboeren een moment van rust kunnen vinden tijdens de dagelijkse activiteiten. 
 
Waar je blij van wordt 
De stichting verzorgt diverse activiteiten en projecten ter bevordering van de 
gezondheid, welzijn en plezier van de hulpboeren. Hiervoor is onder meer het “Voel 
je goed” programma ontwikkeld. Maar ook het jaarlijkse uitje en de kerstviering.  
 
De stichting doet dit met steun van onze donateurs, vrijwilligers, maatschappelijke 
organisaties en betrokken burgers.  
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat in 2019: 

- Nicole Durr (algemeen bestuurslid en voorzitter per september)  
- Hans Verbeek (algemeen bestuurslid en tot september voorzitter) 
- Henk van Beek (penningmeester) 
- Ria de Bar (secretaris) 
- Bram Starmans – van den Hout (penningmeester) afgetreden november 2019 
- Geert van den Barg (algemeen bestuurslid) afgetreden november 2019 
- Wilna Hooijer (algemeen bestuurslid) afgetreden november 2019 
- Het bestuur kwam in 2019 driemaal in een vergadering bijeen. Bij deze 

vergaderingen was de zorgboer Gert Jan Wensink altijd aanwezig en soms 
met zijn vrouw Hanneke erbij.  

- Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. 
 
 
 
Anbi-status 
De Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve beschikt vanaf 1 januari 2008 over de 
Anbi-status, hetgeen betekent dat giften, schenkingen en dergelijke van de belasting 
kunnen worden afgetrokken. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Donaties 
Ook in dit verslagjaar ontving de Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve met veel 
genoegen weer donaties van haar vaste donateurs, maar ook eenmalige giften. Het 
bestuur van de stichting dankt alle donateurs en schenkers voor hun vaste en 
incidentele donaties en giften. Zonder deze donaties en giften zouden de 
verschillende programma’s en activiteiten niet hebben kunnen plaatsvinden. Toch 
zullen verdere activiteiten moeten worden ontwikkeld om het aantal donateurs en 
sponsors op peil te brengen, zodat alle wensen vervuld kunnen worden. Ook de 
werving van fondsen blijft een aandachtsgebied voor het bestuur. 
 
Lopende projecten 
 
Voortgang project gezond leven en voeding. 
Het project heeft enige stagnatie gekend, in augustus werd de draad weer opgepakt.  
Een werkgroep is een aantal keren bij elkaar geweest met als doel het plan van 
aanpak te evalueren en verbeteringen te realiseren. Er worden naast de minder 
vette/zoete lunch ook een gezond soepje of eiergerecht gemaakt. Deze recepten 
worden opgenomen in een receptenboek. Ook bij bijzondere activiteiten zoals de 
kerstviering wordt gezondere voeding aangeboden. 
Een diëtiste heeft een aantal workshops gegeven waarin door de hulpboeren actief 
werd meegedaan. Zo gaat gezonde voeding steeds meer leven op onze 
Zorgboerderij. 
De CIOS studenten verzorgen het bewegen bij onze hulpboeren dat bestaat uit 
wandelen, yoga, actieve spelletjes en ook in 2019 een sportdag. Ondertussen is 
extra inzet gepleegd om te zorgen dat de tandems vervangen kunnen worden door 
elektrisch ondersteunde tandems: de eerste giften hiervoor zijn toegezegd.  
 
Veiligheid 
De veiligheid van de hulpboeren en de medewerkers van de Wenum Hoeve verdient 
de nodige aandacht en daartoe zijn er ook in dit verslagjaar weer een aantal 
activiteiten ondernomen in het kader van de bevordering van de BHV. De stichting 
blijft zich inzetten voor deze veiligheid door te zorgen voor het verstrekken van de 
nodige financiële middelen hiervoor. 
 
 
Activiteiten 2019 
 
Dagje uit 
Het jaarlijkse uitje is altijd een combinatie van educatie en recreatie. Helaas heeft dit 
uitje dit jaar door omstandigheden niet plaatsgevonden. 
 
 
Kerstviering 
De kerstviering vond dit jaar plaats op 17december. De jaarlijkse sjoelcompetitie kon 
niet ontbreken en was zoals altijd weer een groot succes.  
Na het eten was het tijd voor de kerstviering met de hulpboeren. Tijdens de viering 
werden de kerstcadeaus en kerstkaarten uitgereikt en werd de kerstviering 
opgeluisterd met zang, dans en een mooi kerstverhaal. Een hele sfeervolle 
kerstviering. 
 



 
 

 

 
 
Tot slot 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve kijkt terug op een mooi 
jaar, Met de vele ontwikkelingen op het zorggebied, kijkt de stichting samen met de 
Wenum Hoeve waar de focus binnen het beleid in de toekomst op moet komen te 
liggen. De stichting blijft in haar activiteiten volgend op het gekozen beleid van de 
zorgboerderij. Dit is het geval bijvoorbeeld als het Heerenboeren-initiatief in 2020 van 
de grond komt. Dan kunnen de hulpboeren misschien een ondersteunende rol gaan 
spelen, waardoor er andere extra voorzieningen nodig zijn. 
 
      
 
 
 
  
 
 
 


