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Sociaal Jaarverslag 2020
De Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve.
Doel en aandachtsgebied
De Stichting Vrienden van de Wenum hoeve ondersteunt de hulpboeren die werken
op zorgboerderij Wenum Hoeve in Wenum tussen Apeldoorn en Vaassen. De
hulpboeren krijgen hun reguliere begeleiding vanuit de medewerkers en vrijwilligers
van de zorgboerderij. De vriendenstichting zorgt voor het extra dat de hulpboeren
nodig hebben om optimaal actief te kunnen zijn op de boerderij. Dat gebeurt door
ondersteuning in kosten, leuke activiteiten die niet uit de zorgbudgetten betaald
kunnen worden of het aanbieden van activiteiten waarvoor geen reguliere budgetten
zijn binnen de exploitatie van de Zorgboerderij.
Ook kunnen hulpboeren worden ondersteund die geen of weinig zorgbudget hebben.
Tenslotte ondersteunt de stichting activiteiten voor hulpboeren die met wat extra hulp
een grotere kans maken om in de reguliere arbeidsmarkt opgenomen te worden.
De primaire aandacht van de stichting gaat uit naar het welzijn van de hulpboeren en
daartoe richt zij zich op de volgende thema’s:
- Leven. Bij dit thema is de insteek dat de hulpboeren van de zorgboerderij
moeten kunnen functioneren bij hun activiteiten op de zorgboerderij ondanks
eventuele handicaps. Dat geldt voor de praktische en financiële aspecten.
- Ontspanning. Bij dit thema gaat het letterlijk om ontspanning. Een deel van de
hulpboeren heeft met regelmaat behoefte aan ontspanning gedurende de dag,
maar het is ook belangrijk om van tijd tot tijd even los te komen van de sleur
van alle dag. Vakantie is nauwelijks haalbaar en de stichting ziet een taak om
hier wat extra’s te bieden bijvoorbeeld door het organiseren en aanbieden van
een jaarlijks uitje.
- Bewegen. Het thema richt zich op de ontwikkeling van het bewegingsapparaat
van de hulpboeren. Moeilijk bewegen helpen de ontwikkeling niet echt op
gang en daar wil de stichting verder aan werken door een beweegprogramma
aan te bieden met behulp van vrijwilligers en stagiairs van relevante
opleidingen.
Om de thema’s te realiseren is geld nodig. Geld dat niet beschikbaar is vanuit de
zorgboerderij of in de budgetten die Zorgboerderij voor de hulpboeren ontvangt.
Donateurs, giften en vrijwilligers zorgen ervoor dat deze thema’s invulling kunnen
krijgen.
Het uit vrijwilligers bestaande bestuur van de Stichting Vrienden van de Wenum
Hoeve draagt actief zorg voor de invulling van de thema’s door het werven van
vrijwilligers en donateurs. Voorstellen ter ondersteuning komen vanuit de
Zorgboerderij en worden door het vrijwillige Stichtingsbestuur beoordeeld. Ook
derden kunnen ideeën voor ondersteuning voorleggen.
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De belangen van de zorgboerderij en die van de Stichting lopen veelal samen. De
grens is duidelijk: waar voorzieningen betaald kunnen worden uit zorgbudgetten of
pgb’s, onthoudt de Stichting zich van bemoeienis. Datzelfde geldt voor noodzakelijke
voorzieningen voor de inzet van de hulpboeren binnen de exploitatie van de
Zorgboerderij. Het is daarom ook een taak van het Stichtingsbestuur om de
activiteiten van de zorgboerderij te volgen en in overleg te treden bij de ontwikkeling
van nieuwe activiteiten: doel is dat duidelijkheid ontstaat of er aanpassingen nodig
zijn voor de hulpboeren waar de stichting een rol bij kan spelen. In principe wordt een
activiteit van de Stichting ook onder de vlag van de Stichting geïmplementeerd,
inclusief de zorg voor de (vrijwillige) personele ondersteuning.
De Stichting draagt zorg voor adequate informatie aan externen, door het actueel
houden van een website en door het jaarlijks bieden van een nieuwsbrief aan de
donateurs en sponsors. Schenkende fondsen worden volgens de eisen van die
fondsen op de hoogte gebracht en gehouden van alle informatie die nodig is.
De werkwijze van de Stichting.
Iedereen kan bij de secretaris van het bestuur verzoeken doen of ideeën inbrengen
die passen binnen de doelstelling van de Stichting. Ieder idee of verzoek moet zijn
voorzien van een kostenbegroting. Deze inbreng worden in de bestuursvergadering
beoordeeld op financiële en praktische haalbaarheid. Als het voorstel niet vanuit de
zorgboerderij zelf komt, wordt advies gevraagd van de boer/boerin van de
Zorgboerderij.
Het bestuur heeft bij de bespreking van kostenposten ook aandacht voor
vervolgkosten van eerdere giften/aanschaffingen en kosten van jaarlijks
voorkomende wensen.
Daar waar de inkomsten van donateurs en toegekende giften onvoldoende zijn om
de wens te kunnen honoreren wordt gezocht naar een oplossing in de vorm van
bedrijven of fondsen die in de ontbrekende inkomsten kunnen voorzien.
Zodra het benodigde budget beschikbaar is, wordt de zorgboerderij geïnformeerd.

Bestuur
Het bestuur bestaat in 2020 uit:
- Hans Verbeek (interim-voorzitter)) als opvolger van de medio dat jaar
afgetreden Nicole Dürr,
- Henk van Beek (penningmeester)
- Ria de Bar (secretaris)
- Harry Kruimer (aspirant-lid)
- Het bestuur kwam in 2020 viermaal in een vergadering bijeen. Bij deze
vergaderingen was de zorgboer Gert Jan Wensink driemaal aanwezig.
- Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.
- Afscheid is genomen van Nicole Dürr.

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.

Lopende projecten
Vanaf maart 2020 is er door het Covid19 Virus veel projecten op een laag pitje
komen te staan. De Zorgboerderij is een aantal maanden gesloten geweest en heeft
in deze maanden allerlei aanpassingen gedaan om de hulpboeren vanaf mei weer
Coronaproof te kunnen ontvangen.
Voortgang project gezond leven en voeding.
Het project heeft door de Coronamaatregelen grotendeels stilgelegen. Het dagelijks
wandelen heeft wel plaats kunnen vinden ook zijn er waar mogelijk aandacht
gegeven aan gezonde voeding, ook al was dat lastig omdat de hulpboeren niet altijd
aanwezig waren.
In de vergadering van november is door de zorgboer en zorgboerin aangegeven dat
dit project een te grote belasting voor de teamleden was. Daarop is besloten om dit
project wat het bestuur met financiële steun van de Stichting Vermogensbeheer
Hoogeland Zorg organiseerde te stoppen. Het bestuur betreurt het wel dat de ambitie
om de hulpboeren gezonder te laten eten daarmee niet gehaald is. De afhandeling
met veel dank aan deze ondersteunende stichting heeft inmiddels plaats gevonden.
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 2020
Tandem en Tandem.
Al geruime tijd werd geld gezocht voor een tandem met elektrische ondersteuning. Er
zijn fondsen voor aangeschreven en sponsors gezocht. Uiteindelijk is er geld
binnengekomen van FNO-Fonds Klein Geluk (Univé), het bedrijf Imix/SeQso en Van
Amersfoort 2Wielers in Wenum heeft de laatste middelen aangeleverd. Zo kon een
van de twee gewone tandems omgeruild worden voor een tandem met elektrische
ondersteuning.
De publicatie erover leidde ertoe dat de heer en mevrouw Krijgsman uit Ugchelen die
nog een oudere elektrisch ondersteunde tandem in de schuur hadden staan, deze
aanbood. Deze is opgehaald en opgeknapt. Nu zijn er dus twee beschikbaar voor de
hulpboeren. Het opknappen van de gekregen tandem kon plaatsvinden met giften
van de donateurs.
Dagje Uit
In het kader van Cororonaproof heeft de stichting een uitje georganiseerd, en wel op
1 oktober, toen goochelaar Huub Cooijmans kwam optreden voor de hulpboeren en
zij na afloop een gezonde Smoothie en fruit kregen aangeboden als snack. Het
optreden werd verzorgd op de Wenum Hoeve onder de kapschuur met meer dan 1,5
meter afstand tussen de stoelen en minder dan 30 toeschouwers. In alle opzichten

voldeed aan de Coronamaatregelen van dat moment. Het was een leuke
bijeenkomst nu een echt uitje niet mogelijk was.
Kerstviering
Door opnieuw aanscherping van de coronamaatregelen heeft deze viering op
gepaste wijze plaatsgevonden.
Tot slot
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve kijkt terug op een
bijzonder maar ook een vreemd jaar door alle maatregelen die er zijn door het
Cororonavirus.

