
  

  

    

   

BESTUURSVERSLAG 2021  
 

Net als 2020 was het jaar 2021 een jaar van onzekerheden. Zaken zoals: hoe verlopen de ontwikkelingen 
omtrent de coronabeperkingen, hoe reageert de economie hierop, durft men het aan om weer lessen en 
bezoeken aan te vragen en hoe gaat het met onze zorgvragers, waarvan er één gedurende het jaar 18 
jaar is geworden, speelden een grote rol. Ook de onzekerheid rondom de gewenste nieuwe locatie was 
een onderwerp dat ons bezighield.  
 
Dit jaar zijn wij dan ook ingegaan met een bepaalde mate van terughoudendheid. Geen grote plannen, 
uitgangspunt was de stabiliteit binnen de stichting te behouden en vooral een goede basis te blijven 
bieden voor onze zorgvragers. Zeker voor hen was de wereld om hen heen al onzeker genoeg.  
 
Wel zijn wij door blijven gaan met het zoeken naar een nieuwe locatie en het onderzoeken wat de 
mogelijkheden voor ons als stichting hierin zijn.  
 
Bezoeken aan zorginstellingen en scholen 
Net als in 2020 heeft de stichting getracht de bezoeken aan de scholen en instellingen voort te kunnen 
zetten op de momenten dat de versoepelingen dat toelieten. Er bleek duidelijk behoefte aan leuke 
activiteiten en de aanvragen stroomden dan ook binnen op de momenten dat het weer “mocht”. Bekende  
adressen meldden zich weer aan voor bezoeken, maar er zijn ook nieuwe contacten binnengekomen, 
waardoor onze bereik vergroot is.  Er was een duidelijk groeiende vraag naar interactieve en educatieve 
lessen en wij konden daar met onze activiteiten prima op inspringen.  
 
Begeleiding zorgvragers 
In verband met pandemie was uitbreiding van het aantal zorgvragers niet één van de doelen voor 2021. 
Er heeft dan ook geen uitbreiding plaatsgevonden. De begeleiding van de huidige zorgvragers kon al die 
tijd (in aangepaste vorm) doorgang vinden. Voor hen was het vooral belangrijk dat de structuur in hun 
leven behouden zou blijven en hun weekindeling ongewijzigd zou blijven. Het is de stichting gelukt om 
hen – ondanks de pandemie – te blijven begeleiden, waardoor de zorgvragers zich konden blijven 
ontwikkelen. Gedurende het jaar zijn de zorgvragers ook andere activiteiten aangeboden, zo is er tijdelijk 
gebruik gemaakt van een buitenlocatie en heeft één van de zorgvragers zijn kennis over mieren en andere 
geleedpotigen kunnen uitbreiden op een dusdanig manier dat hij met ingang van 2022 hier over mag 
vertellen op o.a. scholen.  
 
Net als in de vorige jaren hebben de twee zorgvragers 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 derhalve in 2021 gelijk gebleven. Daarnaast zijn hun 
begeleidingscontracten ook weer verlengd. Hierdoor is de stichting ook voor 2022 verzekerd van een 
maandelijks inkomen.  
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Nieuwe locatie 
De stichting is ook in 2021 actief bezig geweest om 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 pandemie en de geldende beperkingen bemoeilijkt.  
 
Niet alleen kwamen er minder geschikte locaties vrij, het prijsniveau van de te koop staande panden 
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 stichting heeft in dit jaar wel haar mogelijkheden en wensen in kaart gebracht en zij zal op basis 
daarvan haar zoekactiviteiten voortzetten. Eind 2021 heeft zich een mogelijkheid aangediend, echter met 
het schrijven van het bestuursverslag kunnen hier nog geen definitieve uitspraken over gedaan worden. 
Deze doelstelling – het betrekken van een nieuwe locatie – zal dan ook doorschuiven naar het jaar 2022.  
 
Promotionele activiteiten 
Promotionele activiteiten hebben er door de coronacrisis nauwelijks plaatsgevonden. De stichting heeft 
middels de Rabobank “Rabo Clubsupport-actie” een klein bedrag ontvangen. Daarnaast heeft de stichting 
haar eigen donateursactie met paraplu’s gevoerd. Een aantal vaste donateurs heeft een paraplu als dank 
voor hun steun ontvangen en ook hebben we door deze actie een paar nieuwe donateurs gekregen.  
 
Ook is de stichting thans verbonden aan De Goede Doelen Gids Alkmaar. Dit initiatief, opgezet vanuit de 
plaatselijke Rotary, brengt goede doelen en schenkers samen. Ook worden hierdoor 
samenwerkingsverbanden tussen goede doelen onderling tot stand gebracht. Inmiddels hebben wij via 
dit contact een mooie donatie mogen ontvangen. 
 
Daarnaast zijn er in diverse plaatselijke en regionale kranten 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.  
 
Bestuur 
Om de lijnen helder en neutraal te houden heeft de oprichter en tevens voorzitter van de stichting 
besloten zich uit het bestuur terug te trekken. Dit maakt dat hij vrij is om zich op zijn werkzaamheden  
voor de stichting en de daarbij behorende verantwoordelijkheden te richten.  
 
Als aanvulling op het bestuur is een nieuw bestuurslid toegetreden. Dit bestuurslid zal op dit moment 
geen extra functie vervullen naast zijn rol als algemeen bestuurslid met gezamenlijke bevoegdheid.  
 
Voor de rol van voorzitter wordt thans nog gezocht naar een nieuw bestuurslid. Als vervanger zal de 
secretaris tijdelijk de rol van vervangend voorzitter uitoefenen naast haar rol als secretaris.  
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Personeel 
Om de taken en verantwoordelijkheden binnen de stichting duidelijk te stellen en te verdelen is een 
algemeen directeur aangesteld. Deze directeur, de oprichter van de stichting en voormalig voorzitter, is 
in dienst van de stichting. Hij is niet alleen het gezicht van de stichting, maar tevens verantwoordelijk voor 
de dagelijkse gang van zaken, verzorgt de activiteiten van de stichting en hij heeft de zorg voor de 
begeleiding van de zorgvragers, met alle verantwoordelijkheden die bij deze functie horen.  
 
De communicatielijnen tussen bestuur en directeur zijn kort zodat besluitvorming snel tot stand kan 
komen en de stichting hierdoor adequaat kan handelen. Deze manier van werken verschaft de stichting 
een bepaalde mate van flexibiliteit.  
 
Financiën 
Ondanks dat het wederom een moeilijk jaar is geweest, waarbij donateurs duidelijk terughoudend waren 
en de stichting thans met personeelskosten te maken heeft, sluit de stichting dit jaar af met een positief 
saldo. Naast de vaste donateursbijdragen en inkomsten uit bezoeken aan instanties, zijn de contracten 
voor de begeleiding van de zorgvragers verlengd, waardoor er maandelijks een vast bedrag aan inkomsten 
binnenkomt.  Met het afsluiten met een positief saldo blijft het spaartegoed van de stichting behouden 
en blijft dit gereserveerd als toekomstige investering in een nieuwe locatie.  

Conclusie 

Het jaar 2021 heeft voor Stichting Happy Wings in het teken gestaan van het voortzetten van de stichting 
en het behouden van stabiliteit, zowel voor de stichting zelf als voor de zorgvragers. Gezien de 
omstandigheden zijn wij als stichting ook dit jaar weer trots en blij met de manier waarop wij dit jaar 
thans hebben kunnen afsluiten. Hieruit blijkt dat onze basis stabiel is en dat wij hierop door kunnen 
bouwen. Wij zien 2022 dan ook met vertrouwen tegemoet.  
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