Jaarverslag 2019

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Vrienden Zorgboerderij de Witrik. Stichting VZW ( Vrienden
van Zorgboerderij de Witrik ) is opgericht in 2017 om de ondersteuning en begeleiding en zorg aan
volwassenen en ouderen met een lichamelijke of geestelijke beperking te faciliteren. Ze verzorgd
uitsluitend relevante activiteiten en investeringen van personen en organisaties waarvoor geen
financiering via andere wegen ( AWBZ, WLZ, WMO en PGB) beschikbaar is.
Het afgelopen jaar hebben bezoekers van de zorgboerderij donateurs, fondsen en andere
geïnteresseerden al een beeld kunnen krijgen van de activiteiten en realisaties van de Stichting via de
half jaarlijkse nieuwsbrief. De Stichting brengt 2 maal per jaar een nieuwsbrief uit die zij via
verschillende kanalen verspreid. De stichting vindt het erg belangrijk dat alle betrokken op de hoogte
zijn. De nieuwsbrieven zijn terug te vinden op www.zorgboerderijdewitrik.nl/stichting. Zeker de
moeite waard om te lezen.
Daarnaast wordt er in dit jaarverslag zowel een woord en fotobeeld als financieel verslag gedaan van
het jaar 2019. Een jaar waar we met veel plezier op terug kunnen kijken. Zorgboerderij de Witrik is
een bijzondere plek waar de bezoekers zich ‘thuis’ voelen en waar wordt gekeken naar wat wel nog
kan. Wij wensen u veel leesplezier.
Maart 2019, Pytsje van der Veen, voorzitter
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Hoofdstuk 1 Activiteiten in 2019
In 2019 hebben er weer diverse vergaderingen plaats gevonden van Stichting Vrienden van
Zorgboerderij de Witrik.
In 2019 heeft de stichting van 2 bestuursleden afscheid moeten nemen. Mevr E. Aldershof vervulde
o.a. de functie van secretaris en zorgde met haar zorgachtergrond voor de nodige kennis bij de
aanschaf van hulpmiddelen. Daarnaast is ook Anne v.d. Berg als bestuurslid gestopt met zijn
bestuurswerkzaamheden. Doordat beide bestuursleden tijdig melding deden was er voldoende tijd
om alle taken over te doen naar de andere bestuursleden. Ook is er in deze tijd gezocht naar een
nieuw bestuurslid. En dit werd dhr F. Rekker. De overige bestuursleden bedanken mevr. Aldershof en
dhr v.d. Berg voor al positieve inzet en werkzaamheden en warm hart voor Stichting VZW. Dhr F.
Rekker heeft eerst een aantal bestuursvergaderingen bijgewoond en heeft daarna de functie van
penningmeester op zich genomen.
Ook is de stichting op zoek gegaan ‘kook’vrijwilligers. Op de zorgboerderij wordt er dagelijks gekookt
voor de bezoekers. Zorgboerderij de Witrik biedt haar bezoekers tussen de middag de mogelijkheid
om een warme maaltijd te nuttigen. De meeste bezoekers maken hier gebruik van. Op de
zorgboerderij wordt zoveel mogelijk gebruik van groenten van eigen tuin en vlees en zuivelproducten
van eigen koeien. Via verschillende kanalen werd er bekendheid aan gemaakt zoals de website,
facebook, een stukje in het dorpskrantje, de Vrijwilligerscentrale. Er kwamen verschillende reacties.
Uiteindelijk waren er 3 enthousiaste ‘kookvrijwilligsters’ en nog vrijwilligster waar de zorgboerderij
een beroep kon doen bij ziekte etc. Voor de zorgboerderij ontzettend fijn dat de warme maaltijd
wordt verzocht door personen die plezier hebben in koken en het leuk vinden om samen te werken
met de bezoekers van de zorgboerderij.
Ieder half jaar maakt het bestuur een nieuwsbrief waarin wordt weergegeven wat er met de
donaties, giften etc wordt gedaan. Bij het maken van de nieuwsbrieven worden de bezoekers ook
betrokken. Zo ontstond het idee om bezoekers te interviewen. Daarnaast worden er ook vrijwilligers
voorgesteld in de nieuwsbrieven. De lezer krijgen hierdoor ook het verhaal te horen van de
bezoekers zelf. Uiteraard worden de stukken eerst met de bezoeker zelf doorgenomen alvorens het
wordt geplaats.

Hoofdstuk 2 Bijdragen van fondsen, akties en donaties
Statiegeldflessen actie Coop de Westreen
In de periode van 1 oktober tot 31 december 2018 konden mensen die het werk van Zorgboerderij
de Witrik willen steunen statiegeldflessen inleveren bij Coop de Westreen. De opbrengst van deze
statiegeldflessen is door Coop de Westreen verdubbeld. Op dinsdag 12 maart 2019 werd het bedrag
bekend gemaakt. Samen met een aantal heren van de zorgboerderij werd de chequeo verhandigd.
Uiteindelijk heeft de actie E 442,80 opgeleverd. Dit bedrag zal gebruikt worden voor de aanschaf van
de aangepaste auto.

Aangepaste auto voor Zorgboerderij de Witrik
Op maandag 1 april 2019 was het dan eindelijk zover. Twee bestuursleden en één bezoeker
hebben de aangepaste auto in ontvangst kunnen nemen bij Auto Hofstra in Leeuwarden. De
auto betreft een Citroën Grand C4 Picasso 1.6 VTI uit het jaar 2013. De auto voldoet aan alle
eisen en behoeften die er van uit de stichting zijn gesteld.
Er was een ruime personenauto nodig met een hoge instap en voldoende been- en zitruimte.
En een kofferbak waar eventueel een rollator of rolstoel in kan worden meegenomen. Om
lange vervoersritten te voorkomen is er voor een personenauto i.p.v. bus gekozen.
De auto wordt nu dagelijks gebruikt voor het vervoer van de bezoekers. De bezoekers worden
van en naar huis gebracht. Daarnaast wordt ook tijdens de dagbesteding gebruikt voor
uitstapjes.
De aanschaf van de bus is mogelijk gemaakt door donaties van Rabobank Fonds
Coöperatief Dividend, Rabobank Drachten Friesland Oost, Fonds de Gavere, Fundatie
van den Santheuvel, Stichting Gravin van Bylandtstichting, Stichting SGS, een innovatie
fonds van Zilveren Kruis en Wiersma-Reitsma Stichting, ING helpt Nederland vooruit
en Coop de Westreen. Maar ook via donateurs die lege inktpatronen en statiegeldflessen
inzamelen. Zij dragen allen onze zorg een warm hart toe.
Bezoekers en zorgteam zijn zeer dankbaar en blij met al deze steun. Hiermee hopen wij op
jaren rijplezier!

Naast de aanschaf van een auto om het vervoer voor de ouderen te realiseren zijn er ook
periodieke kosten zoals verzekering, wegenbelasting, brandstof en
onderhoudskosten. Om deze kosten als stichting te kunnen dekken wil de stichting sponsors
gaan zoeken. De sponsors kunnen uit bedrijven, organisaties of personen enz. bestaan. Als
tegenprestatie zal de auto voorzien worden van logo’s van de bedrijven en organisaties.

Hoofdstuk 3 Waardevolle momenten in 2019
In samen werking met Openbare School it Twaspan in Twijzelerheide en thuiszorg de Friese Wouden
Twijzel/ Twijzelerheide deed Zorgboerderij de Witrik in de maanden januari, februari en maart 2019
mee gedaan aan een muziekproject op de dinsdagochtend. Het ouder & kindkoor bestaat uit een
tiental kinderen van groep 6,7 en 8 van de basisschool. Daarnaast ouderen die de dagbesteding van
Zorgboerderij de Witrik bezoeken. En daarnaast ouderen uit Twijzelerheide die gebruik maken van de
zorg van Thuiszorg de Friese Wouden Twijzel/Twijzelerheide. Één van de doelen van dit project is
verbinding maken tussen kinderen en ouderen. Maar het belangrijkste is natuurlijke plezier maken
en genieten. De meeste ouderen waren al lange tijd niet meer naar een (basis) school geweest. Voor
hen een hele leuke ervaring.
Op vrijdagochtend 15 maart 2019 zijn een aantal begeleiders en vrijwilligers van Zorgboerderij de
Witrik en leerlingen van Lauwers College Buitenpost bezig geweest met het voorjaarsklaar maken
van de zorgboerderij. Er waren allemaal plannen gemaakt voorbuitenwerkzaamheden. Maar door
het regenachtige weer waren we genoodzaakt om de plannen bij te stellen en binnen
werkzaamheden uit te voeren. Zo is er hard gewerkt om de zorgboerderij en het interieur schoon te
maken. Daarnaast zijn de auto's die voor het vervoer van de bezoekers worden gebruikt goed
schoongemaakt. Ook is er mee geholpen in de stallen bij de dieren.
Begin het jaar had de zorgboerderij bouwpakketten voor nestkastjes ontvangen van de Vogelwacht
Twijzelerheide. Samen hebben een aantal bezoekers met een vrijwilliger de nestkastjes in elkaar
gezet en openingen gemaakt voor de vogels. Daarna zijn de nestkastjes in bomengeplaatst op het erf
van de boerderij en in het weiland.
Vier middagen in april hebben twee Paardenhouderij studenten en een Dierverzorging student van
het Nordwin College uit Leeuwardenactiviteit voor de bezoekers bedacht en uitgevoerd. Dit in kader
van het keuzevak zorg. De eerste woensdagmiddag hebben de studenten verteld over de valkparkiet
en de gekko. Afgelopen week hadden de studenten materialen uit de paardensport meegenomen.
Voor een aantal heren herkenbaar aangezien zij in het verleden ook met paarden hebben gewerkt.
Daarnaast was er een quizspel en een muzikale middag. Het waren geslaagde middagen.
Op maandag 1 april 2019 was het dan eindelijk zover. Twee bestuursleden en één bezoeker hebben
een aangepaste auto in ontvangstkunnen nemen bij Auto Hofstra in Leeuwarden. De auto betreft
een Citroën Grand C4 Picasso 1.6 VTI uit het jaar 2013. De auto voldoet aan alle eisen en behoeften
die er van uit de stichting zijn gesteld. Er was een ruime personenauto nodig met een hoge instap en
voldoende been-en zitruimte. En een kofferbak waar eventueel een rollator of rolstoel in kan worden
meegenomen. Om lange vervoersritten te voorkomen is er voor een personenauto i.p.v. bus
gekozen. De auto wordt nu dagelijks gebruikt voor het vervoer van de bezoekers. De bezoekers
worden van en naar huis gebracht. Daarnaast wordt ook tijdens de dagbesteding gebruikt voor
uitstapjes ( zie foto op de voorzijde van dit jaarverslag)
In het voorjaar en zomer zijn er diverse kleine uitjes gemaakt naar natuurgebieden en wandelpaden
in de buurt. Maar er is ook meerdere keren in de zomer gepicknickt in het weiland. Dichtbij de
boerderij maar toch even anders. Genieten van het boerenleven. In september hebben we een
bezoek gebracht aan de optocht van versierde fietsen, pony's en wagens in Zwaagwesteinde.
Donderdag 10 oktober 2019 hebben we in de ochtend een interessant bezoek gebracht aan museum
Tusken de Marren in Eastermar. Hier bevind zich een verzameling van Steyr trekkers, koffie- en
theepotten en nog meer oude voorwerpen. We werden zeer gastvrij ontvangen in het museum met

koffie. Vervolgens kregen we een interessante rondleiding. De heren waren zeer onder de indruk.
Vele herinneringen kwamen naar boven naar de tijd van vroeger.
In november en december hebben we drie keer kunnen genieten van het zangduo ‘Better let as net’.
Zij brachten muzikale middagen met zichmee naar de zorgboerderij. In december is er meerdere
malen Sinterklaas gevierd. Alle bezoekers kregen cadootjes met een persoonlijk gedicht. En is er ook
veel aandacht besteed aan kerst in de maand december

Hoofdstuk 4 Organisatie
Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik (Stichting VZW)
Bezoekadres: Wyldpaed West 30, 9287 VK Twijzelerheide
Correspondentieadres: stichtingvzw@gmail.com
Kvk: 69734593
RSIN: 857989364 (ANBI)
Activiteitencode: 88999
Zie ook website: www.zorgboerderijdewitrik.nl

Hoofdstuk 5 Financiën
In 2019 is er € 10.938, aan donaties binnengekomen bestemd voor de aanschaf van de aangepaste
auto. En 25,- aan giften. De donaties en giften van zowel 2018 en 2019 resulteerden in een
aangepaste auto voor het vervoer. Zie verslag.
De kosten bestonden voornamelijk uit autokosten (€1.285,-). Daarnaast waren er materialen
aangeschaft voor de NL Doet dag (€224,-) vanuit het Oranje fonds ten behoeve van het
voorjaarsklaar maken van de belevingstuin. Daarnaast waren er E119,- aan bankkosten.
Het saldo was op 1 januari 2019: € 4.108,Het saldo was op 31 januari 2019: € 742,De verwachtingen zijn dat er het komende jaar minder inkomsten zullen zijn. Het bestuur van
Stichting vrienden van Zorgboerderij de Witrik hebben veel tijd en energie gestoken in de
fondsenwerving van de aangepaste auto. Met als prachtig resultaat een fijne auto waar de bezoekers
dagelijks mee worden opgehaald en weer thuis gebracht. Via de foto’s in dit verslag wordt al duidelijk
gemaakt dat de auto zeer welkom was.

Hoofdstuk 6 Hoe verder in het nieuwe jaar
Voor 2020 zijn er verschillende wensen vanuit de Stichting.
De komende jaren zal de stichting zich inzetten om de aangepaste auto ‘op de weg’ te houden. Zij wil
dit o.a. gaan doen door ‘sponsors’ te zoeken. Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik doet
hierbij een beroep op familieleden, vrienden, kennissen, bedrijven om de zorgboerderij te willen
ondersteunen bij het onderhoud van een aangepaste auto voor de bezoekers van de zorgboerderij.
Daarnaast blijven we statiegeld flessen en inktpatronen inzamelen.
Om de zelfstandigheid te behouden is er nog behoefte aan hulpmiddelen voor de auto’s. Dit zijn een
aantal draaischijven en 2 handybars. Deze hulpmiddelen zorgen ervoor dat bezoekers zo zelfstandig
mogelijk in en uit de auto komen.
Tenslotte zijn er wensen voor een veilige en aangepaste leefomgeving. In eerste instantie zal de
aandacht worden gevestigd op de verlichting in de ruimten van de zorgboerderij.

