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Inleiding 

 

Stichting Vrienden van de Zorgboerderij is in 2002 opgericht. In eerste instantie met de 

intentie dat dit voor alle zorgboerderijen in de regio zou zijn. Uiteindelijk is de 

vriendenstichting alleen bij Stichting Zorgboerderij Klein Essen betrokken. Zorgboerderij 

Klein Essen was in de tijd van de oprichting getroffen door een brand. Hiervoor waren veel 

financiële middelen nodig. De vriendenstichting heeft zich hier actief voor ingezet. 

De afgelopen jaren is de inzet van de vriendenstichting zeer beperkt gebleken. Er wordt 1 á 

2 keer per jaar vergadert waar er gesproken wordt over de lopende zaken. In 2016 is er door 

enkele leden van de vriendenstichting nog een actie geweest om financiën te genereren voor 

het onderdeel van Klein essen: Dagactivering de Schoonbeek. Deze actie werd samen met de 

mensen van de zorgboerderij en de dagactivering ten uitvoer gebracht. 

De vriendenstichting is op dit moment dus niet erg actief. 

 

Zorgboerderij Klein Essen is een Stichting met een eigen bestuur. De zorgboerderij zit 

momenteel in een ontvlechtingsfase. Hierin zal  ook het bestuursmodel gaan veranderen. het 

plan is om (wanneer dit mogelijk is) de Stichting zorgboerderij Klein Essen de ANBI status te 

laten verkrijgen. Aansluitend zal dan de huidige vriendenstichting een Raad van Advies 

functie gaan krijgen.  

 

Momenteel neemt de huidige voorzitter van de vriendenstichting, dhr. C. Gaakeer, afscheid. 

Hij zal worden opgevolgd door mevr. S Kuiper. 

 

 

Termijn van een beleidsplan 

 

Boven dit beleidsplan staat als termijn 2018-2020. We verwachten in 2019 een definitieve 

koers voor de Stichting Zorgboerderij Klein Essen te hebben bepaald, waarna de koers van 

Stichting Vrienden van de Zorgboerderij ook duidelijk zal zijn.  
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1. Missie/visie 

 

De missie/visie van de vriendenstichting is gelijk aan de missie/visie van zorgboerderij Klein 

Essen, waarin de vriendenstichting een ondersteunende en eventueel 

voorwaardenscheppende rol heeft. 

 

Missie/Visie zorgboerderij Klein Essen: 

Onze missie is om bij te dragen aan de ontwikkeling van deelnemers van allerlei 

achtergronden. Wij werken vanuit de achtergrond dat ieder mens mogelijkheden en 

kwaliteiten heeft en gerespecteerd moet worden. Dit vanuit de Bijbelse oproep dat we onze 

naasten moeten dienen zoals Jezus ons is voorgegaan. Alle deelnemers zijn welkom en 

worden gerespecteerd ongeacht huidskleur, geloof, achtergrond, mogelijkheden en 

onmogelijkheden. Hierbij richten we ons op de toekomst en kijken we niet naar het verleden. 

Zinvol bezig zijn met arbeid binnen ieders mogelijkheden vinden wij een heilzame vorm van 

dagbesteding. Het zet onze deelnemers aan tot nieuw gedrag en grotere zelfwaardering. 

  

De visie van Klein Essen is om met behoud van de kernwaarden de boerderij naar een hoger 

level te tillen. Dit willen wij doen door in de toekomst mogelijkheden te creëren om meer 

deelnemers een werkplek te kunnen aanbieden. Om dit te bereiken moet er een fonds 

opgericht worden voor deelnemers waar geen vergoeding voor wordt ontvangen. 

 

1.2 Doelstelling 

 

Doelstelling: 

1. Het bieden van ondersteuning aan zorgboerderij Klein Essen en voorts al hetgeen 

met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruiste zins des woords. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het adviseren van de 

zorgboerderij bij alle voorkomende werkzaamheden en activiteiten, het stimuleren en 

aanmoedigen van initiatieven, het vergroten van de betrokkenheid van de lokale 

leefgemeenschap bij en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak van de 

zorgboerderij, het aanboren van contacten met maatschappelijke instellingen en 

organisaties ter verwerving van verdere steun en tot stimulering van de uitbouw van 

de zorgboerderij, het bieden van specifieke expertise, bij de stichting aanwezig, 

alsmede door het werven van fondsen en het bieden van een platform voor de 

uitwisseling van informatie en ervaringen tussen zorgboeren. 

3. De stichting aanvaardt de bijbel als Gods Woord dat richting aan haar handelen. De 

stichting stelt zich voor al haar arbeid te verrichten op de grondslag van het 

evangelie van Jezus Christus, zoals dat de mens oproept tot dienst aan God en aan 

de naaste. 

1.3 Strategie 

 

1 of 2 keer per jaar komt het bestuur van de vriendenstichting bij elkaar in vergadering. Wim 

Broekhuizen is hierbij aanwezig om de gang van zeken op de zorgboerderij toe te lichten. 3 

bestuursleden van de vriendenstichting hebben ook zitting in het bestuur van Stichting 

Zorgboerderij Klein Essen. Zij kunnen vanuit het bestuur van de zorgboerderij zaken 

toelichten. 

De vriendenstichting geeft adviezen, ieder bestuurslid vanuit zijn eigen expertise. Deze 

adviezen worden door Wim en de overlappende bestuursleden teruggekoppeld naar het 

bestuur van de zorgboerderij. 
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2. Huidige situatie 

 

Zoals in het voorwoord beschreven is de vriendenstichting in beginsel bezig geweest met 

fondsenwerving. Na de brand zijn er voldoende middelen gegenereerd om de gebouwen 

weer op te bouwen naar de wensen die er toen waren. Daarna heeft de vriendenstichting zich 

ingezet om financiële middelen te genereren die ter aanvulling waren voor zaken op de 

zorgboerderij. 

De zorgboerderij draaide goed zo rond 2010, waardoor de noodzaak tot genereren van 

financiële middelen minder werd. Hierdoor is het bestuur minder actief geworden wat 

uiteindelijk heeft geresulteerd in het geven van advies tijdens vergaderingen 1 of 2 keer per 

jaar.  

De werkdoelen zouden moeten worden aangepast. Echter, vanwege de ontwikkelingen van 

de zorgboerderij, zal waarschijnlijk het karakter van de vriendenstichting veranderen in een 

Raad van Advies, wat beter past bij de huidige rol. Op het moment dat dit allemaal concreet 

wordt zullen de nodige stappen hierin worden genomen. 

 

2.1 Activiteiten van de organisatie 

 

He doel voor de komende periode is: Het adviseren van Stichting Zorgboerderij Klein Essen 

met betrekking tot de lopende zaken rondom de zorgboerderij.  

 

 

2.2 Voorbeeld van activiteiten  

 

Actuele zaken op de zorgboerderij: 

 Ontwikkelingen metaalwerkplaats 

 Ontwikkelingen rondom starten woonvoorziening op de plaats van de kippenschuur. 

 Ontwikkelingen ontvlechting 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

3. Toekomst 

 

Zorgboerderij Klein Essen is een Stichting met een eigen bestuur. De zorgboerderij zit 

momenteel in een ontvlechtingsfase. Hierin zal  ook het bestuursmodel gaan veranderen. het 

plan is om (wanneer dit mogelijk is) de Stichting zorgboerderij Klein Essen de ANBI status te 

laten verkrijgen. Aansluitend zal dan de huidige vriendenstichting een Raad van Advies 

functie gaan krijgen.  

We verwachten in 2019 een definitieve koers voor de Stichting Zorgboerderij Klein Essen te 

hebben bepaald, waarna de koers van Stichting Vrienden van de Zorgboerderij ook duidelijk 

zal zijn.  

 

 

3.1 Voorbeeld 

 

Van invloed op het behalen van de doelstelling is: 

 Hoe gaat het nieuwe bestuursmodel van Stichting Zorgboerderij Klein Essen er uit 

zien? 

 Is het mogelijk dat Stichting Zorgboerderij Klein essen zelf de ANBI status kan 

krijgen? 

 Is het huidige bestuur van de Vrienden bereid een Raad van Advies functie te 

vervullen? 
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4. Organisatie 

 

Stichting vrienden van de zorgboerderij 

RSIN: 8108.93.356 

 

Postadres: 

Essenerweg 156b 

3774 LD Kootwijkerbroek 

 

info@kleinessen.nl 

 

0342 444623 

 

IBAN: NL34 RABO 0305589407 

 

4.1 Bestuur 

 

De vriendenstichting heeft een onbezoldigd bestuur, zij ontvangen geen enkele vergoeding. 

De voorzitter en de penningmeester van het bestuur zijn onafhankelijk. De secretaris is ook 

secretaris van Stichting Zorgboerderij Klein essen. 

 

 

Voorzitter:   mevr. Sylvia Kuiper 

Penningmeester: dhr. Bert Kuijt 

Secretaris:   dhr. Gerard van Lanen 

Bestuurslid:  mevr. Doeti Atema 

Bestuurslid:  dhr. Kees van de Werf 

Bestuurslid:  dhr. Luuk Bosscha 

Bestuurslid:  dhr. Jim Bakker 

Bestuurslid  dhr. Jan Dirk van de Pol 

4.2 Werknemers 

Er zijn geen werknemers in dienst van de Stichting. Wel maakt de Vriendenstichting gebruik 

van de faciliteiten van Zorgboerderij Klein Essen. De administratief medewerkster houdt de 

financiën bij. De bedrijfsleider regelt algemene (administratieve) zaken, en speelt deze zo 

nodig door.  
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5. Financiën  

 

De inkomsten van de vriendenstichting zijn in 2018 giften van particulieren en instanties die 

hier heel trouw in zijn. De kosten zijn de bankkosten van ongeveer €5,- per maand. 

De financiën die overblijven worden doorgezet naar de zorgboerderij en besteed aan extra 

(onvoorzien) kosten of voor bijzondere wensen ingezet. In 2018 waren dit: 

 vervanging vaatwasser 

 vervanging compressor 

 aanschaf kruiwagen 

 vervanging tuinmeubilair 

 

 

Beheer en besteding van het vermogen 

 

De stichting heeft geen vermogen.  

 

 

Het werven van gelden 

 

Zoals eerder al beschreven is de stichting momenteel niet actief in het werven van gelden. 

De giften die binnen komen zijn van particulieren en instanties die de Vriendenstichting een 

warm hart toedragen en dat uit zichzelf laten blijken door een financiële gift. 

 

 


