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Zoals in het beleidsplan 2019 aangegeven heeft dit jaar de focus gelegen op het openen en opstarten
van een zorgboerderij. Hierbij heeft de nadruk gelegen op het vinden van een nieuwe locatie, het
verkrijgen van de benodigde gelden en aangaan van samenwerkingsovereenkomsten. De bezoeken aan
de scholen en zorginstellingen zijn – zoals beoogd - gecontinueerd en het aantal bezoeken is uiteindelijk
geëindigd boven het niveau van 2018.
Stand van zaken
Een nieuwe locatie is nog niet gevonden. Wel worden er thans een aantal mogelijkheden nader
onderzocht en liggen er tekeningen voor de te bouwen volières klaar. Het is natuurlijk zaak dat eerst de
vogels een goed onderkomen hebben, alvorens er verhuisd kan worden naar een nieuwe locatie. Er is
nu een redelijk beeld ontstaan aan welke vereisten de nieuwe locatie moet (gaan) voldoen, alvorens tot
daadwerkelijke verhuizing over kan worden gegaan.
Ook zijn de plannen omtrent verdere activiteiten die op de zorgboerderij kunnen plaatsvinden meer
concreet. Ook daarbij komt dat er aanpassingen zullen moeten worden gedaan aan de nieuwe locatie,
zoals sanitair geschikt voor minder validen en een leslokaal voor de te ontvangen groepen.
Start dagbesteding
Qua opstart zorgboerderij en aanmeldingen van zorgdragers is het zo dat er thans twee zorgvragers
dagbesteding afnemen op de zorgboerderij. Dit verloopt voor alle partijen naar tevredenheid en de
contracten zijn ook voor het jaar 2020 verlengd. Philadelphia Zorg heeft de intentie uitgesproken om
meer zorgvragers te plaatsen zodra de capaciteit daar is. Ook zijn er meer instellingen die interesse
hebben getoond. Met deze instellingen wordt uiteraard het contact onderhouden, zodat zodra de
mogelijkheden daar zijn, op korte termijn meer zorgvragers kunnen starten.
Financiën
Voor wat betreft de financiën sluit de stichting dit jaar af met een zeer positief saldo. De inkomsten zijn
ruim boven begroting en dit maakt dat de begroting voor 2020 naar boven bijgesteld kan worden.
Daarnaast zijn er de nodige (subsidie)aanvragen gedaan. Daar is nog geen definitieve uitspraak in
gedaan, echter de nodige medewerking is toegezegd wanneer de verhuisplannen meer concreet zijn.
Tevens zijn er de nodige gelden binnengekomen middels donaties, acties opgezet door de stichting via
social media en sponsoracties via o.a. de Rabobank.
Uitbreiding bestuur
In verband met de uitbreiding van de activiteiten van de stichting, waaronder de zorgboerderij en de
werkzaamheden die daarbij komen kijken om deze zorgboerderij een goede en gedegen start te kunnen
geven, is het bestuur uitgebreid met een extra bestuurslid, zodat de werkzaamheden verdeeld kunnen
worden en het bestuur minder kwetsbaar is bij een eventuele verminderde beschikbaarheid van een
van de bestuursleden.
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Promotionele activiteiten
Verder is er dit jaar gewerkt aan de zichtbaarheid van de stichting. Door middel van aanwezigheid bij
evenementen als de Polo- en Country Fair, de Zomerdagen te Santpoort en tijdens de workshops kon de
stichting zich laten zien en informatie hierover verstrekken. Ook zijn er regelmatig berichten op social
media gepost en zijn er via die kanalen acties geweest waardoor de stichting zichzelf steeds weer in
beeld bracht. Door middel van de aanwezigheid van pers tijdens demonstraties, workshops en special
request zijn er diverse publicaties in dag- en weekbladen geweest. Een special request is bijvoorbeeld
een individuele aanvraag waarbij een bezoek aan een ernstig zieke wordt gebracht. Met deze
publicaties wordt de naamsbekendheid van de stichting vergroot en kan men op deze wijze
kennismaken met de activiteiten van de stichting.
================

Januari 2020

