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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Vrienden van de Zorgboerderij Vlist. Het is alweer 
het achtste verslag van onze stichting. Ook dit jaar willen wij aan de vrienden en aan 
sponsors laten zien hoe er is gewerkt aan de doelen van onze stichting. De stichting wil 
eraan bijdragen, dat de bewoners van de Zorgboerderij -met hun beperkingen- hun eigen 
plekje kunnen innemen midden in onze maatschappij. Concreet werken wij daarom aan: 

“Een goede 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” 

In dit verslag geven we zoals gebruikelijk een overzicht van onze activiteiten en acties, van 
onze contacten en natuurlijk een financieel jaaroverzicht. We sluiten af met een doorkijkje 
naar 2022. 

Het was voor de Vrienden van Zorgboerderij Vlist net als voor iedereen weer een ongewoon  
jaar, dat werd gedomineerd door Corona. Ook de bewoners en medewerkers van de 
Zorgboerderij en ons bestuur hebben te maken gehad met deze ziekte. Gelukkig zonder al te 
nare consequenties. Wel hebben we hierdoor maar beperkt invulling kunnen geven aan onze 
doelstelling. Toch was er ook een positieve ontwikkeling. Dankzij een gift konden we een 
start maken met ons project om het binnenklimaat te verbeteren. En het ziet er naar uit, dat 
we daar in 2022 een volgende stap in kunnen zetten. We hopen verder, dat we in 2022 weer 
aan de slag kunnen met de gebruikelijke acties en activiteiten die het zo mooi maken om 
vriend van de Zorgboerderij te zijn.  

Maart 2022 

René Rombout, voorzitter van het bestuur 
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1. Activiteiten in 2021 

Ook 2021 stond in het teken van Corona. Dit had gevolgen voor de activiteiten, die maar 
beperkt doorgingen of die werden afgelast. Zo werd NL Doet uitgesteld van maart naar 12 
juni. Met vrijwilligers is er weer veel gedaan en ook het bestuur van Vrienden van 
Zorgboerderij Vlist was hierbij aanwezig.  

Op de zorgboerderij woonden dit jaar 15 cliënten, in leeftijd variërend van 24 tot 60  jaar. Als 
vrienden helpen we hen met de extra’s die niet uit de reguliere financiering kunnen worden 
betaald. Het gaat ons om de bewoners en daarom gaan wij uit van hun behoefte en wensen. 
Dat resulteerde in het eerste jaar van ons bestaan in een duidelijke vraag: het verbeteren 
van de inrichting van de huiskamer en extra apparatuur voor de hobbykoks onder de 
bewoners. In datzelfde jaar 2014 konden we daar al wat aan doen: er kwam een nieuwe 
televisie  

In 2015 hebben we ons gericht op de wensenlijst van de bewoners. Het huiskamerproject 
heeft verder vorm gekregen met de aanschaf van een nieuwe bank en schemerlampen.  

De rest van de verlichting, keukenapparatuur en een tafel volgden in 2016. In 2016 hebben 
we vervolgens de stap gezet naar een al lang bestaande wens: een bedrijfsauto. Op de 
valreep van 2016 is ook daadwerkelijk een bedrijfsauto aangeschaft. Deze auto is in 2017 in 
gebruik genomen voor het vervoer van cliënten en voor andere zaken die nodig zijn voor het 
wonen en werken op de zorgboerderij. Ook in 2018 is er veel gebruik van gemaakt.  In 2019 
kwam de opbrengst van de Open dag kwam ten goede van de Stichting Vrienden van. In 
2020 hebben de ‘Vrienden’ bijgedragen aan het jubileum cadeau en aan gereedschap voor 
de boerderij.  

                          

In 2021 is fase 1 van verbetering van het binnenklimaat gerealiseerd, airconditioning in de 4 
kamers op de bovenverdieping en is er voor kamer 101 een mobiele airco geregeld. 
Daarvoor is o.a. de gift van de Stichting Vries en Verburg ingezet van eind 2020.  We zijn 
daarna hard aan de slag gegaan om de financiering van fase 2, airco in de 7 kamers op de 
benedenverdieping voor elkaar te krijgen. We gaan hiermee in 2022 verder. 
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2. Bijdragen van fondsen en vrienden 

Bijdragen uit fondsen vormen naast de inzet van vrijwilligers en particuliere donaties, de 
belangrijkste bron voor de activiteiten van de stichting. Fondsenwerving is dus een 
belangrijke activiteit. Wij hebben de afgelopen jaren diverse fondsen met succes kunnen 
benaderen.  

Wij zijn als vrienden verder heel blij met een goede relatie met het bedrijfsleven.  Zo hebben  
een aantal bedrijven uit de Krimpenerwaard  hun sponsorcontract verlengd met 2 jaar en 
hebben wij een nieuwe sponsor mogen verwelkomen. De reclameruimte op de bedrijfsauto 
kan weer voor 2 jaar gebruikt worden tot februari 2024. Met hun bijdragen legden zij een 
mooie basis voor nieuwe activiteiten voor de bewoners. 

Voor de volgende fase in de verbetering van het binnenklimaat zijn bijdragen aangevraagd 
bij de Stichting M.C. van Beek , de Rabobank en bij de Balije van Utrecht. Van Stichting M.C. 
van Beek hebben we in 2021 de toezegging gekregen voor een bijdrage van€ 6.000.  De 
Rabobank heeft besloten om geen bedrag ter beschikking te stellen. Balije van Utrecht heeft 
begin 2022 aangegeven dat zij € 3.500 willen bijdragen.  

Eind december 2021 ontving de Stichting Vrienden van Zorgboerderij Vlist een gift van           
€ 10.000 van de Vries en Verburg uit Stolwijk. Een deel van deze gift zal gebruikt worden om 
mogelijk resterende onderdelen  van het project binnenklimaat af te ronden. Vervolgens zal 
er samen met het bestuur van SAZOV worden gekeken wat de wensen zijn en hoe deze gift 
het best besteed kan worden. 
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3. Bijzondere momenten in 2021   

Op 12 juni is er weer meegedaan aan een uitgestelde NL Doet dag, het was een mooie 
dag waarin met vrijwilligers, het team van SAZOV en de bewoners lekker geklust en 
schoongemaakt is.  

 

Op 8 oktober organiseerde Stichting AZOV een barbecue voor bewoners, personeel, 
verwanten, familie , RvT en ook het bestuur van de Stichting Vrienden van Zorgboerderij 
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Vlist. Eindelijk was er weer een bijeenkomst mogelijk waarin het fijn was om elkaar weer te 
ontmoeten.  

 

 

4. Organisatie 

De Stichting Vrienden van de zorgboerderij Vlist heeft een klein bestuur. In 2021 waren René 
Rombout (voorzitter) , Jantien Oostijen (secretaris-penningmeester) en Cor Kros actief in het 
bestuur. Marjolein de Haan is adviseur en uitvoerend secretaris. Het bestuur is een 
vrijwilligersbestuur, met uitzondering van de uitvoerend secretaris. Deze wordt om niet 
beschikbaar gesteld vanuit de werkorganisatie.  

De Stichting Vrienden van de zorgboerderij Vlist is als stichting onafhankelijk van de 
zorgboerderij. De stichting heeft zijn eigen Statuten, begroting en boekhouding. De 
samenwerking met de organisatie van de zorgboerderij is wel uiterst belangrijk: immers de 
vrienden zijn er voor de bewoners van de zorgboerderij. Marjolein de Haan vervult de rol 
van verbindende schakel met de werkorganisatie. Daardoor is het mogelijk om mee te doen 
met een aantal evenementen, waar werkorganisatie en bewoners het voortouw in hebben. 

Als bestuur hebben we dit jaar weer vergaderd, in eerste instantie op het kantoor in 
Schoonhoven en later ook weer op de boerderij. 
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5. Financiën 

Financiën Stichting Vrienden Van Zorgboerderij Vlist  
 

Saldo Rabobank rekeningnummer 
NL68RABO0146 8456 76 

 Bedragen in euro’s 

 1-1-2021 € 12.449,54 

 31-12-2021 € 15.304,02 

Uitgaven 2021   

Kosten Rabobank 2021  €     119,36 

 KMZ  €  7.139,00 

Bol.com (afdichting airco kamer 101)  €       37,95 

Mobiele airco kamer 201  €     260,00 

Elektricien t.b.v. airco  €     539,21 

   

Totaal  €  8.095,52 

   

Inkomsten 2021 
  

  

Lions, bijdrage sticker  €      250,00 

Arjan van der Eijk, de Echte Bakker, 
sticker 

 €      350,00 

Computerwacht, sticker  €      350,00 

Gift de Vries en Verburg  € 10.000,00 

Totaal  € 10.950,00 

   

Verwachte uitgaven 2022   

Kosten Rabobank  €      130,00 

Project binnenklimaat airco’s bewoners 
fase 2 

 € 12.662,00 

Bijdrage aan afronden project binnen 
klimaat en wensenlijst bewoners 

 €   6.000,00 

Reservering Schenkbelasting  €   6.700,00 

Totaal  € 25.492,00 

   

Verwachte inkomsten 2022   

Bijdrage M.C. van Beek Stichting  €  6.000,00 

Bijdrage Balije  €  3.500,00 

Sponsoring stickers  €  1.050,00 

Opbrengst regiomarkt juni 2022  €     500,00 

Totaal  € 11.050,00 
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6. Doorkijk 2022 

In 2022 gaan wij weer op volle kracht aan de slag met wensen van SAZOV en bewoners. 
Daarbij blijven de wensen van de bewoners natuurlijk de leidraad! We gaan verder met 
realisatie van de volgende fasen  van het project binnenklimaat: airconditioning in de 7 
kamers op de benedenverdieping in het hoofdgebouw en airconditioning in het aparte 
woongebouw. Dit laatste mits we de financiering rond krijgen. Daarnaast gaan we in overleg 
met het bestuur van Stichting AZOV en de bewoners proberen of we nog meer wensen 
kunnen vervullen.  

We blijven verder investeren in het vrienden netwerk. Wij zullen daarom o.a.: 

 de communicatie blijven oppakken, via onze Facebookpagina; 
 opnieuw actief meedoen aan NL doet! Mits dit mogelijk is binnen de Corona 

beperkingen. 
 de stichting bekender maken bij sociale netwerken en serviceclubs via gerichte 

mailingen/presentaties etc. 

In 2022 wordt onderzocht of Stichting Vrienden van Zorgboerderij Vlist de ANBI status kan 
bemachtigen. 

 

7. Informatie 
 

Meer informatie over de Stichting Vrienden van Zorgboerderij Vlist is te vinden op: 

https://zorgboerderij-vlist.nl/vrienden-van-zorgboerderij-vlist/ 

https://www.facebook.com/vrienden.van.zorgboerderij.vlist 

We zijn per mail te bereiken via:  

vriendenvan@sazov.nl 

 


