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Sociaal Jaarverslag 2017
Doel
Het doel van de Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve is drieledig:
Meer uit het leven halen
De stichting wil de persoonlijke ontwikkeling van de hulpboeren stimuleren. Hiervoor
is onder andere het “Competentiebeleid” ontwikkeld.
Veraangenamen werkomgeving
De stichting zet zich in om de boerenhoeve als werkomgeving te veraangenamen
door het realiseren van speciale voorzieningen. Als voorbeeld de stilteplek, waar de
hulpboeren een moment van rust kunnen vinden tijdens de dagelijkse activiteiten.
Waar je blij van wordt
De stichting verzorgt diverse activiteiten en projecten ter bevordering van de
gezondheid, welzijn en plezier van de hulpboeren. Hiervoor is onder meer het “Voel
je goed” programma ontwikkeld. Maar ook het jaarlijkse uitje en de kerstviering.
De stichting doet dit met steun van donateurs, vrijwilligers, maatschappelijke
organisaties en betrokken burgers. Betrokken burgers die, soms uit het niets, hun
diensten aanbieden. Dat is echt hartverwarmend.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit 6 personen:
- Hans Verbeek (voorzitter)
- Roel Bakema (secretaris)
- Bram Starmans – van den Hout (penningmeester)
- Geert van den Barg (algemeen bestuurslid)
- Wilna Hooijer (algemeen bestuurslid)
- Lydia Gerrits – de Jonge (algemeen bestuurslid) tot en met november 2017
Het bestuur kwam in 2017 vijf maal in een vergadering bijeen. Bij deze vergaderingen was de zorgboer Gert Jan Wensink altijd aanwezig en soms met zijn vrouw
Hanneke erbij. Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.
Het bestuur heeft zich in het najaar gebogen over de toekomstige samenstelling in
verband met de komende mutaties.
Anbi-status
De Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve beschikt over de Anbi-status, hetgeen
betekent dat giften, schenkingen en dergelijke van de belasting kunnen worden
afgetrokken.
Donaties
Ook in dit verslagjaar ontving de Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve met veel
genoegen weer donaties van haar vaste donateurs, maar ook eenmalige giften. Het
bestuur van de stichting dankt alle donateurs en schenkers voor hun vaste en
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incidentele donaties en giften. Zonder deze donaties en giften zouden de verschillende programma’s en activiteiten niet hebben kunnen plaatsvinden. Toch zullen
verdere activiteiten moeten worden ontwikkeld om het aantal donateurs op peil te
houden. Ook de werving van fondsen blijft een aandachtsgebied voor het bestuur.
Lopende projecten
Voel je goed
Aan dit programma neemt het merendeel van de hulpboeren inmiddels op eigen
niveau deel. Dit project is ook in het competentiebeleid geïntegreerd en dat betekent
dat door deelname aan dit project de hulpboeren certificaten en pluimen kunnen
verdienen. En dat is weer een extra stimulans om meer te bewegen.
In het verslagjaar is dit “voel je goed –project” uitgebreid met het gezonde
voedingsproject, dat op zich weer een mooie aanvulling is op het eerder opgestarte
voel je goed-project om meer en beter te bewegen
(zie ook www.vriendenvandewenumhoeve.nl/?projecten,22)
Competentiebeleid
Het competentiebeleid is formeel in 2014 een regulier onderdeel van de
bedrijfsvoering van de Wenum Hoeve. De stichting blijft echter verbonden aan het
project door de oprichting van de innovatiecommissie. En deze commissie houdt zich
dan ook bezig met de verdere ontwikkeling van activiteiten met betrekking tot het
competentiebeleid, zoals de verdere uitbreiding van het voel je goed-project met het
gezonde voedingsproject. En ook het aardbeienteelt-project als een nieuw onderdeel
van het gezonde voedingsproject.
Veiligheid
De veiligheid van de hulpboeren en de medewerkers van de Wenum Hoeve verdient
de nodige aandacht en daartoe zijn er ook in dit verslagjaar weer een aantal
activiteiten ondernomen in het kader van de bevordering van de BHV. De stichting
blijft zich inzetten voor deze veiligheid door te zorgen voor het verstrekken van de
nodige financiële middelen hiervoor.
Activiteiten 2017
Open dag
Deze vond plaats op zaterdag 30 september van 09.00 uur tot 13.00 uur en werd
deze keer alleen gehouden voor mensen betrokken op en behorende tot de
doelgroep van de Klup te Apeldoorn.
Deze organisatie bestond in 2017 vijftig jaar en daarom werd de open dag hen als
een cadeautje vanuit de Wenum Hoeve aangeboden. De Klup is gericht op ontmoeting van en vrijetijdsbesteding voor kwetsbare mensen in de Apeldoornse samenleving.
Dagje uit
Het jaarlijkse uitje is altijd een combinatie van recreatie en educatie. Het uitstapje
vond plaats op 12 september met een boottocht vanuit Deventer op de IJssel.
Daarbij werd uitleg gegeven door een medewerker van het Waterschap DrentsOverijsselse Delta over wat er onderweg zoal te zien was. Naast deze educatieve

informatie was er ook veel onderling contact met elkaar. De lunch werd op de boot
gebruikt, waarna de terugtocht naar Deventer werd aangevangen. Bij aankomst in
Deventer stond de Happybus al weer gereed om het gezelschap terug te brengen
naar de Wenum Hoeve, waar de dag werd afgesloten met een hapje en een drankje.
Kerstviering
De kerstviering vond dit jaar plaats op 12 december en ging van start omstreeks
09.00 uur. Uiteraard kon de jaarlijkse sjoelcompetitie niet ontbreken en dat was weer
een groot succes. Vervolgens werd er met elkaar gegeten en na het eten was het tijd
voor de kerstviering met de hulpboeren. Tijdens de viering werden de kerstcadeaus
en kerstkaarten uitgereikt en werd de kerstviering opgeluisterd met zang, dans en
een mooi kerstverhaal. Een hele sfeervolle kerstviering.
Overige zaken
Op 27 april heeft het de koning behaagd om Els van der Ven, de vorige voorzitter
van het bestuur, te onderscheiden voor haar vele vrijwilligerswerkzaamheden . Deze
onderscheiding werd haar uitgereikt door de burgemeester van Apeldoorn in het
paleis het Loo. ’s Middags was er een receptie voor Els op de Wenum Hoeve
georganiseerd, waaraan ruim 40 mensen hebben deelgenomen.
Op 12 oktober was er op het stadhuis van Apeldoorn een bijeenkomst voor de
Business Award waarvoor de Wenum Hoeve als zorgboerderij eveneens was
genomineerd. Alhoewel we niet in de prijzen zijn gevallen was het toch mooi om
genomineerd te zijn en aan deze feestelijke bijeenkomst te mogen deelnemen.
In dit verslagjaar is veel tijd besteed aan de ontwikkeling van plannen die in het
komende verslagjaar nog verder zullen worden uitgewerkt dan wel nader tot
uitvoering zullen worden gebracht.
Tot slot
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve kijkt terug om een mooi
jaar, Met de vele ontwikkelingen op het zorggebied, kijkt de stichting samen met de
Wenum Hoeve waar de focus binnen het beleid in de toekomst op moet komen te
liggen. De stichting zal in haar activiteiten volgend zijn op het gekozen beleid van de
zorgboerderij.

