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1. Inleiding
In maart 2009 is Zorgboerderij Den Hoet kleinschalig gestart, met dagactiviteiten voor mensen
met niet-aangeboren hersenletsel of een lichamelijke handicap in Kattenpension Den Hoet, bij de
hobbydieren en in de tuinen.
Een paar enthousiaste mensen met niet-aangeboren hersenletsel wilden graag meedoen in de
zorg voor de poezen in het kattenpension en in de zorg voor de pony’s. Men wilde ook graag leren
over de zorg voor de dieren. Er waren enthousiaste initiatiefnemers op Boerderij Den Hoet en in
Kattenpension Den Hoet. Zo is gezamenlijk de zorgboerderij ontwikkeld en vingen de eerste
dagactiviteiten in maart 2009 aan gedurende één dag per week.
Er waren deelnemers en begeleiders met ideeën, enthousiasme en doorzettingsvermogen.
In februari 2010 is Stichting Zorgboerderij Den Hoet opgericht. Nu, ruim een jaar later, is er een
kleinschalige, professionele zorgboerderij, die volop in ontwikkeling is.
Dit jaar stelt onze stichting een maatschappelijk jaardocument op. We willen immers graag
verantwoording afleggen over de inzet van middelen, die wij in 2010 vanuit de AWBZ in dank
hebben ontvangen.
In dit verslag gaan we in op de profiel van onze organisatie, de ontwikkelingen in 2010 en de
jaarrekening van 2010.
Het beeld wordt actueel gemaakt door onze website: www.zorgboerderijdenhoet.nl
Utrecht, april 2011
Petra Völlink
Coördinator Stichting Zorgboerderij Den Hoet
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2. Profiel van de organisatie
Algemene gegevens
Naam:
Opgericht:
Adres:
Postcode:
Tel:
Mail:
Site:
KvK:
Bank:
Lidmaatschap:

Stichting Zorgboerderij Den Hoet
23 februari 2010
Utrechtseweg 111
3544 NA
030-6774374 of 06-83212171
info@zorgboerderijdenhoet.nl
www.zorgboerderijdenhoet.nl
30284367
4145414
Vereniging van Utrechtse Zorgboerderijen (VUZB),
www.zorgboerderijenutrecht.nl
Aangesloten bij de Landelijke Federatie Zorgboerderijen
www.landbouwzorg.nl

Bestuur
Mw. H.J. van Vuuren, voorzitter
Dhr. B.J. van Dam, penningmeester
Mw. H.G. de Jonge-Völlink, secretaris
Oprichting van Stichting Zorgboerderij Den Hoet
De haalbaarheid van de Stichting is onderzocht vanaf maart 2009.
Sinds maart 2009 is er 1 deelnemer gedurende 1 dag per week begonnen met dagactiviteiten. Er
bleek vraag te zijn naar dagactiviteiten en leer- en ontwikkelmogelijkheden in de dierverzorging,
onder professionele begeleiding. Geleidelijk aan is het aantal deelnemers uitgebreid, is er een
professionele basis gelegd en de oprichting van Stichting Zorgboerderij Den Hoet werd een feit op
23 februari 2010.
Organisatie: doelgroep en doelstelling
Stichting Zorgboerderij Den Hoet organiseert dagactiviteiten voor jongeren en volwassenen met
niet-aangeboren hersenletsel (nah) of een lichamelijke handicap.
Stichting Zorgboerderij den Hoet werkt samen met Kattenpension Den Hoet. De dagactiviteiten
vinden gedeeltelijk plaats in Kattenpension Den Hoet. Daarnaast kunnen deelnemers activiteiten
verrichten in de tuin of bij de hobbydieren van boerderij Den Hoet.
Bij de activiteiten staan een positieve beleving en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer
voorop. De activiteiten zijn afgestemd op de individuele (leer)wensen, mogelijkheden en
beperkingen van de deelnemer.
Activiteiten voor de deelnemers
De activiteiten waaraan de deelnemers hebben meegedaan in 2010, zijn als volgt in te delen:
 Activiteiten in het Kattenpension: o.a. aaien en kammen van katten, maken van
pensionkaarten, verzorgen van voerbakjes, contact met klanten, licht huishoudelijk werk.
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 Activiteiten bij de hobbydieren: o.a. het voeren van de kippen en eieren rapen, het voeren
en borstelen van de pony’s of paarden, spelen met de hond.
 Activiteiten in de tuin: o.a. het verbouwen van eigen bloemen of groenten. In mei 2010 is
een folietunnel geplaatst op het verharde tuingedeelte, deze is rolstoeltoegankelijk.
 Educatieve activiteiten: themabijeenkomst bijv. voeding en gezondheid van de kat, theorieen praktijkles over pony’s en paarden.
 Creatieve activiteiten: tekenen en schilderen van dieren, specifiek de kat. Maken van
bijvoorbeeld wintervogelvoer.
Beroepskrachten en scholing
Stichting Zorgboerderij Den Hoet zorgt voor een professionele begeleiding van de deelnemers.
Hiertoe zijn twee beroepskrachten aangenomen, sinds 1 maart 2010.
Coördinerend begeleider (P. Völlink) en leerling begeleider zijn in loondienst van de stichting.
Petra Völlink is opgeleid tot verpleegkundige en heeft werkervaring in de revalidatiezorg voor
volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Ze heeft tevens een afgeronde opleiding en
werkervaring in de agrarische sector. Werkzaamheden op gebied van overhead en
organisatieontwikkeling van de zorgboerderij zijn vrijwilligerswerk.
De leerling-begeleider is via de zorgboerderij, op 1 september 2010 begonnen met de opleiding
Medewerker Maatschappelijke Zorg, richting persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg. Ze werkt
als leerling-begeleider voor de Zorgboerderij. Daarnaast werkt ze als gediplomeerd dierverzorger
in Kattenpension Den Hoet.
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3. Ontwikkelingen 2010
Deelnemers
Op 1 Januari 2010 namen 6 deelnemers deel aan de dagactiviteiten. Eind december telde de
zorgboerderij acht deelnemers. Eén deelnemer is gestart en twee maanden later gestopt, als
gevolg van problemen met vervoer.
In het jaar 2010 zijn gedurende drie dagen per week, op maandag, dinsdag en woensdag,
dagactiviteiten georganiseerd. Per dagdeel waren er drie tot vijf deelnemers.
Vier deelnemers hebben niet-aangeboren hersenletsel. Drie deelnemers hebben een lichamelijke
handicap, al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking.
Er is een deelnemer met een beperking van een andere aard. De deelnemer is op de zorgboerderij
gestart omdat de deelnemer een zeer specifieke voorkeur heeft voor activiteiten met katten.
Samenwerking en financiering
De deelnemers hebben een indicatie voor begeleiding of dagbesteding. Financiering van de
begeleiding bij dagactiviteiten gebeurt vanuit de AWBZ.
In 2010 is samengewerkt met Boogh Activiteiten Utrecht (voor drie deelnemers), Boogh
Activiteiten Veenendaal (één deelnemer) en ’s Heeren Loo Zorggroep (één deelnemer).
De zorginstellingen zijn hoofdaannemer, de zorgboerderij is onderaannemer.
De andere drie deelnemers financierden de begeleiding middels een Persoonsgebonden Budget.
Kwaliteit
In 2010 is gekozen om deel te nemen aan het Kwaliteitssysteem voor Zorgboerderijen, zie
www.landbouwzorg.nl.
In januari 2011 wordt het Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen ter evaluatie aangeboden aan de
Landelijke Federatie Landbouw en Zorg. Na een positieve beoordeling in maart 2011 is de
zorgboerderij geregistreerd als zijnde in het bezit van een werkend en geëvalueerd
kwaliteitssysteem.
Scholingsprogramma 2010
Beide beroepskrachten hebben in 2010 BHV herhalingscursus gevolgd.
De leerling-begeleider volgt de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 4.
De coördinerend begeleider heeft in november deelgenomen aan de landelijke studiedag van de
Studiegroep Neurorevalidatie in Arnhem.
Calibris erkenning en stagiaires
Het Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport heeft de
zorgboerderij op 1 juli 2010 geregistreerd als erkend leerbedrijf.
In november 2010 is een stagiaire eerstejaars Sociaal Pedagogische Hulpverlening begonnen met
een stage van zeven maanden, gedurende 1 dag per week.
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Anbi-status en financiële ondersteuning in de vorm van giften
Stichting Zorgboerderij Den Hoet is door de Belastingdienst, vanaf 23 februari 2010 aangemerkt
als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De zorgboerderij heeft in 2010 financiële ondersteuning gekregen, er is in totaal € 4.951 aan giften
ontvangen.
Het gaat hierbij om € 1.000 van het bedrijf Heinz die we hebben ontvangen naar aanleiding van
een Heinz bedrijfsdag bij boerderij Den Hoet. De gift is besteed aan de oprichtingskosten van de
Stichting en de aanschaf van een Folietunnel.
De zorgboerderij heeft € 500 ontvangen van een particulier i.v.m. de zorg voor katten tijdens de
periode van ziekte en na het overlijden van de eigenaar. De gift is besteed aan werkmaterialen en
kosten voor dierenverzorging. Er is €10 ontvangen van een particulier.
Tenslotte heeft de zorgboerderij € 1.000 ontvangen van Kattenpension Den Hoet, dit is volledig
besteed aan de zorg en aanschaf van dieren voor de zorgboerderij.
Het overige bedrag is het saldo van eind februari 2010, bij de overgang naar de rechtsvorm
stichting. Het saldo is een gift aan de zorgboerderij.
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4.

FINANCIELE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:
31-12-2010
─────────
€
Op korte termijn beschikbaar:
Vorderingen
Liquide middelen

Kortlopende schulden
Liquiditeitssaldo

3.626
1.948
─────────
5.574
-3.850
─────────
1.724

─────────
Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen

1.724
═════════

1.724
─────────
1.724
═════════

De liquide middelen per 31 december 2010 zijn ten opzichte
van 31 december 2009 met € 1.948 gestegen te weten van
€ 0 in 2009 tot € 1.948 in 2010.
Deze mutatie is hierna in de kasstroom gespecificeerd.
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4.1 Kasstroom
─────────
€
Kasstroom uit operationele activiteiten:
Resultaat

1.724

Aanpassingen voor:
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Toename liquide middelen
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-3.626
3.850
─────────
1.948
═════════

─────────
1.948
═════════
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5. KENGETALLEN
31-12-2010
───────────────
€
%
Solvabiliteit
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
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1.724
3.850
────────
5.574
════════

30,9
69,1
────
100,0
════
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A. BALANS PER 31 DECEMBER 2010
(Na resultaatbestemming)
31-12-2010
openingsbalans
─────────────── ───────────────
€
€
€
€
ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen, verlopende activa

Liquide middelen
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3.503
────────

0
0
────────
3.626

0

1.948

0

────────
5.574
════════

────────
0
════════
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31-12-2010
openingsbalans
─────────────── ───────────────
€
€
€
€
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve

1.724

0

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Belastingen en sociale verzekeringen
Overlopende passiva
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419
1.501
1.930
────────

0
0
0
────────
3.850

0

────────
5.574
════════

────────
0
════════
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B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN
PERIODE 1 MAART T/M 31 DECEMEBER 2010

2010
───────────────
€
BATEN
Opbrengst zorgboerderij

40.589
────────
40.589

LASTEN
Personeelskosten
Overige personeelskosten
Exploitatiekosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

Resultaat
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799
5.939
────────
38.865
────────
1.724
════════
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C. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIELE VERSLAGLEGGING

Algemeen
De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
De bepaling van het resultaat geschiedt volgens een stelsel gebaseerd op historische kostprijs.
Waarderingsgrondslagen voor de balans

Vorderingen
Voor zover nodig is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
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D. TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
2010
─────────
€

─────────
€

123
═════════

0
═════════

openingsbalans

Vorderingen

Debiteuren
Openstaand per 31 december

Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen, overlopende activa
Te declareren bijdragen

3.503
0
═════════ ═════════

Liquide middelen
ING Bankrekening 4145414
ING spaarrekening 4145414
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0
500
0
───────── ─────────
1.948
0
═════════ ═════════
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D. TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2010
─────────
€

Algemene reserve
Het verloop van de algemene reserve is als volgt weer te geven:
Stand per 1 maart

0

Resultaat boekjaar

1.724
─────────
1.724
═════════

Stand per 31 december

KORTLOPENDE SCHULDEN
2010
─────────
€

openingsbalans

─────────
€

Crediteuren
Crediteuren

419
0
═════════ ═════════

Belastingen en sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenen

1.424
0
77
0
───────── ─────────
1.501
0
═════════ ═════════

Overlopende passiva
Reservering vakantiegeld
Reservering administratiekosten
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0
═════════ ═════════
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E. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
PERIODE 1 MAART T/M 31 DECEMEBER 2010

BATEN
2010
─────────
€
Opbrengst zorgboerderij
Ontvangsten Zorg in Natura, PGB
Giften
Onder handen (nog te declareren)

32.135
4.951
3.503
─────────
40.589
═════════

Een nadere specificatie van de ontvangen giften luidt als volgt:

Giften
Gift n.a.v. bedrijfsdag (Heinz) bij Den Hoet
Gift t.b.v. dieren
Particuliere gift
Overige giften en stortingen

1.000
1.000
500
2.451
─────────
4.951
═════════

LASTEN

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenen

18.286
2.798
1.820
────────
22.904
════════

Een nadere specificatie hiervan luidt als volgt:
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Lonen en salarissen
Bruto lonen
Eindejaarsuitkering
Mutatie vakantiegeld
Ontvangen ziekengeld

19.135
1.100
1.913
-3.862
─────────
18.286
═════════

Sociale lasten
Sociale premies

2.798
═════════

2010
─────────
€
Pensioenen
Pensioenpremie

1.820
═════════

Overige personeelskosten
Ziekteverzuimverzekering
Studiekosten
Uitzendkrachten

911
1.737
1.291
─────────
3.939
═════════

Exploitatiekosten
Inhuur derden
Werkmateriaal
Dieren
Plantmateriaal
Vervoer
Overige deelnemerskosten

259
167
1.000
701
178
355
─────────
2.660
═════════

Huisvestingskosten
Huur ruimtes
Stichting Zorgboerderij Den Hoet, Utrecht

2.508
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Onderhoud ruimtes

116
─────────
2.624
═════════

Verkoopkosten
Reclamekosten
Bouw website
Internetkosten

54
595
150
─────────
799
═════════

2010
─────────
€
Algemene kosten
Telefoon- en faxkosten
Contributies en abonnementen
Verzekering algemeen
Kantoorartikelen
Kleine aanschaf kantoor
Vakliteratuur
Administratiekosten
Ontwerp logo, drukwerk, papier
Kamer van Koophandel
Bankkosten
Overige algemene kosten
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429
93
335
788
144
2.288
1.226
26
20
316
─────────
5.939
═════════
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