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Sociaal Jaarverslag 2021 
 
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. 
 
 
 



 
 

 

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.  
In 2021 is de website noodzakelijkerwijs aangepast. De oude was door verouderde 
software vaak niet bereikbaar waardoor bezoekers alleen informatie vonden op de 
website van de Zorgboerderij. Met dank voor de gedeeltelijke sponsoring aan 
Indeseyen uit Beekbergen. 
 
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 2021 uit: 

- Hans Verbeek (interim-voorzitter) 
- Henk van Beek (penningmeester) 
- Ria de Bar (secretaris) 
- Harry Kruimer (algemeen bestuurslid) 
- Het bestuur kwam in 2021 driemaal in een vergadering bijeen. Besluiten van 

het bestuur werden apart besproken met de zorgboer: Gert Jan Wensink.  
- 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. 
 
 
 
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 
Corona-proof 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 uitvoerde- 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 2021 
 
Corona 
Net als in 2020 is het jaar sterk beïnvloed door de ingrepen rond het coronavirus, De 
hulpboeren mochten wel op de boerderij komen maar er golden vaak strikte regels. 
 Daardoor is het aantal wensen vanuit de Zorgboerderij beperkt geweest. Er is geen 
bijzonder project gestart om geld voor te werven.  
 
Dagje Uit 
In het kader van Corona-proof heeft de stichting een uitje georganiseerd, en wel in  
oktober, toen goochelaar Huub Cooijmans opnieuw kwam optreden voor de 
hulpboeren. Het optreden werd verzorgd op de Wenum Hoeve. Het was een leuke 
bijeenkomst nu een echt uitje weer 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 weer een 
bijzonder maar ook een sterk afwijkend jaar door alle beperkende maatregelen die er 
golden door het Coronavirus. 
 
      
 
 
 
  
 
 
 


