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Inleiding 

In de gemeente Krimpenerwaard aan het riviertje de Vlist bevindt zich de Zorgboerderij Vlist 
(de woon-werk locatie van Stichting Agrarische Zorgonderneming Vlist, SAZOV)). Deze 
boerderij is de woon- en werkplek van 15 cliënten, allen met een verstandelijke beperking. 
Daarnaast worden er vanuit SAZOV ook een aantal cliënten ambulant begeleid en volgen er 
een aantal externe cliënten dagbesteding bij SAZOV.  

Dankzij de hulp van professionals en de inzet van de daarvoor bestemde wettelijke 
regelingen kunnen de bewoners van de boerderij hun leven zo zelfstandig mogelijk leiden. 
Daarmee ligt er een goede basis. Vrienden en familie zorgen voor de extra’s, die hun leven 
meer kwaliteit geven. Om daaraan bij te kunnen dragen is in 2013 de Stichting Vrienden van 
Zorgboerderij Vlist in het leven geroepen. 

 

Doelstelling 

De Stichting Vrienden van de Zorgboerderij Vlist heeft in haar statuten staan dat zij werkt ten 
behoeve van het algemeen welzijn van de bewoners. De stichting wil eraan bijdragen, dat de 
bewoners van de zorgboerderij -met hun beperkingen- hun eigen plekje kunnen innemen 
midden in onze maatschappij.  

Concreet houdt de stichting zich bezig met: 

Het bevorderen van een goede en huiselijke sfeer voor de bewoners van de zorgboerderij, 
door een netwerk van vrienden op te zetten en met hun hulp kleinschalige voorzieningen en 
projecten te realiseren. 

De stichting is er expliciet voor die extra’s die niet uit de reguliere middelen kunnen worden 
betaald. Om haar werk goed te kunnen doen zet zij de bewoners en hun behoefte en 
wensen centraal; die vormen het startpunt.  

 

 



 
 
Werkzaamheden 

Jaarlijks wordt er een inventarisatie gemaakt van de behoefte van de bewoners aan 
kleinschalige verbeteringen in hun woon- en leefomgeving: die zaken die het voor hen 
gemakkelijker en plezieriger maken. Dat gebeurt in goed overleg met de professionals van 
de zorgboerderij. Op basis daarvan bepaalt de stichting waar zij een zinvolle bijdrage kan 
leveren. De stichting selecteert één of meer projecten die zij voorlegt aan potentiële 
financiers voor een bijdrage of subsidie of waaraan zij zelf een financiële bijdrage geeft. 
Belangrijk criterium daarbij, is dat de gehele groep bewoners kan profiteren van het project. 
De professionals van de zorgboerderij verzorgen de uitvoering van de projecten. 

Op deze manier heeft de stichting de afgelopen jaren o.a. bijgedragen aan de inrichting van 
de gemeenschappelijke woonkamer/keuken, een televisie, de aanschaf van een bedrijfsauto 
voor vervoer van cliënten en materialen, en een (gefaseerde) aanleg van airconditioning in 
de bewonersverblijven. 

Op de website https://zorgboerderij-vlist.nl/vrienden-van-zorgboerderij-vlist zijn de 
jaarverslagen beschikbaar, die inzicht geven in de gerealiseerde projecten. In die verslagen 
wordt ook een prognose gegeven van de projecten die in het nieuwe jaar worden opgepakt. 

 

Inkomsten 

De basis voor het werk van de stichting zijn concrete projecten. Per project wordt een 
financieringsplan gemaakt. Het benaderen van die fondsen waarvan de doelstelling past bij 
de doelgroep is een belangrijke manier om inkomsten te verwerven voor specifieke 
activiteiten.  

Ook de bijdrage van het bedrijfsleven is belangrijk voor de stichting. Een aantal bedrijven 
voelt zich verbonden met de zorgboerderij en zijn bewoners, en wil graag bijdragen aan het 
algemeen welzijn van die bewoners. Incidenteel leidt dit tot giften of donaties, of tot bijdragen 
voor een project. Daarnaast zijn er sponsorcontracten met een aantal bedrijven in de regio, 
die in ruil daarvoor reclameruimte krijgen op de bedrijfsauto.  

Tot slot zijn er de bijdragen van bewoners zelf. Met de opbrengsten van een open dag of een 
kraampje met eigen artikelen tonen bewoners hun betrokkenheid bij een project en dragen 
ze op hun eigen bescheiden -maar tegelijk heel belangrijke- manier bij in de financiering.  

 

Vermogen 

Doordat de financiering zich richt op projecten, is er nauwelijks sprake van vermogen. Wel is 
er altijd een bedrag in kas om de jaarlijkse vaste lasten te betalen. Incidenteel komt het voor, 
dat er middelen worden gereserveerd om in het volgende jaar een groter project te kunnen 
realiseren.  

 

Beloningsbeleid bestuur 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 



 
 
ANBI publicatie 

Bij de ANBI status hoort -naast het beleidsplan- de publicatie van een aantal verplichte 
gegevens. Op de website https://zorgboerderij-vlist.nl/vrienden-van-zorgboerderij-vlist zijn de 
jaarverslagen van de Stichting terug te vinden, waarin de activiteiten en de financiële 
verantwoording zijn opgenomen. 
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