
  

  

    

   

BESTUURSVERSLAG 2020  
 

Het jaar 2020 is voor iedereen anders verlopen dan verwacht, zo ook voor Stichting Happy Wings. Dit jaar 
heeft de prioriteit van de stichting gelegen bij de zorg om de gezondheid, zeker die van onze zorgvragers 
en onze doelgroepen. We werken onder andere met groepen met een verhoogd risico om corona te 
krijgen. Daarnaast moesten wij ons natuurlijk houden aan de corona-maatregelen en onze activiteiten 
stopzetten of aanpassen, waren er minder mogelijkheden om donateurs te benaderen of donaties binnen 
te halen en was het afwachten of de begeleiding van onze twee zorgvragers door kon blijven gaan. Als 
met al een jaar van schakelen en aanpassen aan de situatie.  
 
In dat kader hebben wij de doelstellingen van 2020 in grote lijn losgelaten en ons gericht op wat wel 
mogelijk was in 2020. Daarbij zijn we ervan uitgegaan dat de gestelde doelen door zullen schuiven naar 
2021 en zijn daar voorbereidende werkzaamheden op verricht, zoals het onderzoek doen naar 
mogelijkheden voor financiering en subsidiëring.  
 
Bezoeken aan zorginstellingen en scholen 
Als doelstelling voor 2020 had de stichting de intentie de bezoeken aan scholen en instellingen te 
continueren en te intensiveren. Ondanks de eerste en tweede lockdown heeft de stichting nagenoeg 
evenveel scholen en instellingen kunnen bezoeken als in 2019. Gedurende de lockdowns en in de 
tussenliggende periodes heeft de stichting haar bezoeken kunnen voortzetten, zij het in aangepaste vorm 
en vaak in kleinere groepen.  Zeker na de eerste lockdown was er veel behoefte aan leuke activiteiten en 
de stichting kon prima in deze behoefte voorzien.  
 
Door deze bezoeken zijn tevens contacten gelegd met nieuwe onderwijsinstellingen voor het aangaan 
van contracten voor het geven van educatieve lessen in het nieuwe (school)jaar. Dit garandeert niet alleen 
inkomsten voor de stichting, maar geeft ons kans weer een van onze doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken: het bieden van een unieke educatieve ervaring. 
 
Begeleiding zorgvragers 
Al vroeg in het jaar werd duidelijk dat uitbreiding van het aantal zorgvragers niet een van de prioriteiten 
van de stichting zou zijn gezien de onzekere situatie rondom corona. Gelukkig kon de begeleiding van de 
huidige twee zorgvragers ondanks de maatregelen toch in aangepaste vorm doorgang blijven vinden. Juist 
voor deze groep is het heel belangrijk dat zij structuur blijven houden in deze onzekere tijden. Met veel 
inspanning en zorg van de begeleider blijft voor hen het dagelijks ritme zoveel mogelijk "normaal” en 
kunnen zij de rust vinden die juist in deze tijd zo nodig is. Op deze manier weten ze waar ze aan toe zijn 
en is de stichting voor hen een baken in roerige tijden.  
 
Deze twee zorgvragers hebben een mooie ontwikkeling doorgemaakt en de evaluaties zijn zeer positief. 
De zorgvragers voelen zich thuis bij de stichting en hebben een vertrouwensband met de begeleider 
opgebouwd. Zij werken op hun eigen niveau zelfstandig en daar zit nog steeds een stijgende lijn in. 
 
Het aantal te begeleiden zorgvragers is dus in 2020 gelijk gebleven, echter het aantal begeleidingsuren is 
gestegen. Daarnaast zijn de contracten ook weer voor een jaar verlengd. Hierdoor is de stichting ook voor 
2021 verzekerd van een vast maandelijks inkomen.  
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Nieuwe locatie 
De stichting had gehoopt in 2020 een nieuwe locatie te vinden waar zij meer zorgvragers zou kunnen gaan 
begeleiden en haar activiteiten zou kunnen uitbreiden. Helaas werd het vinden van een geschikte locatie 
door de corona en de te treffen maatregelen zeer bemoeilijkt.  
 
 Niet alleen kwamen er minder geschikte locaties vrij en op de markt, het prijsniveau van de te koop 
staande woningen maakte dat het aanbod erg beperkt werd. Ook het bezoeken van beschikbare locaties 
was niet altijd mogelijk waardoor het lastig was om te kunnen beoordelen of deze locatie geschikt zou 
zijn voor de stichting.  
 
De activiteiten op dit gebied waren het afgelopen jaar dan ook gericht op het verkrijgen van de nodige 
financiën en het bekijken van diverse mogelijkheden op dit gebied. De economische situatie en de 
onzekerheid rondom corona maken dat het lastig is om nu vérgaande beslissingen te nemen op dit gebied. 
Deze doelstelling blijft echter staan en de voorbereidende werkzaamheden, zoals onder andere het up-
to-date houden van de financiële situatie en vooruitzichten en het opstellen van een projectplan blijven 
onderdeel van het jaarplan 2021. 
 
Promotionele activiteiten 
Promotionele activiteiten zijn door de corona-crisis veelal geschrapt. De stichting heeft gebruik kunnen 
maken van de online sponsoracties van de ING bank “Help Nederland vooruit” en de Rabobank “Rabo 
Clubsupport”. Daarnaast heeft de stichting via Facebook haar eigen donateursacties met vogelhuisjes en 
mondkapjes gelanceerd. Met deze acties heeft de stichting leuke bedragen binnengekregen waarmee zij 
weer mooie dingen kan gaan doen voor onze doelgroepen.  
 
Daarnaast zijn er in diverse bladen publicaties geweest omtrent de activiteiten van de stichting. Op deze 
manier hopen wij dat dit enigszins aan het vergroten van onze naamsbekendheid heeft bijgedragen.  
 
Binnen de zorginstellingen en de scholen maakt de stichting gebruik van mond-tot-mond reclame, 
waardoor men de naam en activiteiten van de stichting leert kennen en ermee kennis wil maken. De 
unieke ervaring die leerlingen, leerkrachten, begeleiders en ouderen opdoen, maakt dat dit 
rondgesproken wordt en anderen dit ook willen meemaken of willen laten meemaken. Op deze manier 
is ook het contact met een nieuwe onderwijsinstelling gelegd.    
 
Uitbreiding bestuur 
In verband met beoogde groei en 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, heeft het bestuur besloten op zoek te gaan naar één of twee extra 
bestuursleden om zo de knowhow op diverse gebieden uit te breiden. Hiervoor zijn al kandidaten 
benaderd. Zodra zij aangeven dat zij willen toetreden tot het bestuur, zal dit formeel vastgelegd worden.  
Hierdoor kunnen de bestuurswerkzaamheden verdeeld worden en is het bestuur minder kwetsbaar bij 
een eventuele verminderde beschikbaarheid van één van de bestuursleden.  
 
Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen zijn dit jaar de werkzaamheden zo ingedeeld dat elke 
bestuurder een vervanger heeft, die in geval van nood bij de betreffende stukken kan en facturen kan 
indienen.  Op deze manier verkleinen we de kans dat de stichting afhankelijk is van één van de 
bestuursleden, het vergroot de mate van transparantie en het geeft extra controlemogelijkheden.  
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Financiën 
Ondanks dat het een moeilijk jaar is geweest, sluit de stichting dit jaar af met een positief saldo. Naast de 
vaste donateursbijdragen en inkomsten uit bezoeken aan instanties, zijn de begeleidingsuren van de 
zorgvragers uitgebreid, hebben er sponsoracties van diverse banken plaatsgevonden en hebben wij als 
stichting zelf acties opgezet om zo meer donateurs en inkomsten te krijgen. Met de uren van de 
zorgvragers heeft de stichting een vast maandelijks inkomen en dit zal mogelijke financiers het 
vertrouwen geven dat zij nodig hebben om te durven investeren.  

 

Conclusie 

Het jaar 2020 heeft voor Stichting Happy Wings in het teken gestaan van voortzetting, aanpassing en het 
zoeken naar mogelijkheden. Gezien de omstandigheden zijn wij als stichting trots en blij met de manier 
waarop wij dit jaar stand hebben kunnen houden en het jaar positiever hebben kunnen afsluiten dan 
verwacht. Hieruit blijkt dat onze basis stabiel is en dat wij hierop door kunnen bouwen. Wij zien 2021 dan 
ook met vertrouwen tegemoet.  
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