
 

Jaarverslag 2020 

  



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 

halfjaarlijkse 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 2020. Een bewogen jaar, de COVID-19 pandemie die ook impact had op de zorgboerderij. In 

dit jaarverslag besteden we daar ook aandacht aan. 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 2021, Pytsje van der Veen, voorzitter 

  

http://www.zorgboerderijdewitrik.nl/stichting
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Hoofdstuk 1 Activiteiten in 2020 
 

In 2020 hebben er weer diverse vergaderingen plaats gevonden van Stichting Vrienden van 

Zorgboerderij de Witrik. Er zijn geen bestuurswisselingen geweest. Het bestuur staat uit 4 

bestuursleden, er is niet actief gezocht naar nieuwe bestuursleden omdat de taken goed binnen het 

bestuur vervuld kunnen worden. Wel staat het bestuur open voor nieuwe bestuursleden. 

Net zoals voorgaande jaren zijn er weer nieuwsbrieven gemaakt waarin verslag wordt gedaan van 

donaties, giften, acties etc. Er zijn interviews geweest met bezoekers en vrijwilligers. Maar daarnaast 

ook interviews met ‘sponsors’ van de aangepaste auto.   

In het eerste deel van 2020 werd er een groot beroep gedaan aan de zorgboerderij om alternatieve 

zorg te bieden ( zie ook hoofdstuk 3. In deze periode verscheen er iedere week een mooie 

nieuwsbrief voor de bezoekers. Dit werd door allen erg gewaardeerd. 

 

  



 

Hoofdstuk 2 Bijdragen van fondsen, acties en donaties 
 

De 100 zegelkaarten van Poeisz 
Bestuurslid Fokke Rekker kwam met het idee ‘de 100 van Poeisz’ . Het doel was om op 31 december 
2020 honderd Poeisz zegelkaarten ingezameld te hebben. Zodra er 100 spaarzegelkaarten zijn 
worden deze ingewisseld bij Poeisz de Westreen. De stichting ontvangt hier dan een donatie van 
E250,- die besteed gaat worden aan het op de weg houden van de aangepaste auto. 
Om de actie in beeld te houden heeft de stichting een lijn opgehangen in de zorgboerderij. Zo kan 
goed worden bijgehouden hoeveel spaarkaarten er zijn ingeleverd. Op 31 december 2020 waren er 
ca 90 kaarten. In januari 2021 zijn er nog een aantal kaarten bij gespaard. 
 
Perenactie 
Naast de boerderij staat de oude perenboom. Met een hele lang bamboestok is geprobeerd de peren 
los te halen die boven in de oude perenboom zitten. Eerder was er al met een pluk ladder zoveel 
mogelijk peren geplukt. Bij deze activiteit waren meerdere handen nodig om het zeil vast te houden 
en de peren op te vangen zoals u ziet. 
Aan het begin van het erf stondeen klein kraampje waarin stoofperen worden verkocht. Ook werd er 
bekendheid aan gemaakt door middel van Facebook. 
 
Prachtige voederhuisjes en nestkastjes verkocht  

Één van de bezoekers maakt prachtige vogel- en voederhuisjes. Voor Stichting Vrienden van 

Zorgboerderij de Witrik heeft hij diverse mooie voederhuisjes gemaakt. Een aantal voederhuisje en 

een nestkastje is inmiddels verkocht. De opbrengst van het voederhuisje wordt gebruikt voor het op 

de weg houden van de aangepaste auto voor het vervoer van de bezoekers. Het voederhuisje dient 

op een paal te worden bevestigd. Inmiddels zijn er geen voederhuisjes en nestkastjes meer te koop. 

Zodra ze weer te koop zijn wordt dit bekend gemaakt via de Facebookpagina van Zorgboerderij de 

Witrik. 

 

Aanmaakhout  
De laatste maanden van het jaar zijn bezoekers van de zorgboerderij bezig met het maken van 
aanmaakhout. Van mooie dunne planken resthout wordt aanmaakhout gemaakt. Vrijwilliger Minze 
zaagt ze eerst in stukken. En bezoekers van de zorgboerderij zorgen ervoor dat dat het in kleinere 
stukken wordt gemaakt. Een zinvolle klus die men zittend kan doen in de stal gezellig tussen de 
koeien. Het aanmaakhout wordt bewaard in netten en is op de dikste kant een cm dik. Het 
aanmaakhout willen we aanbieden voor mensen met een houtkachel in ruil voor een donatie E1,-/kg 
voor Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik. De opbrengsten komen ten behoeve van het op 
de weg houden van de aangepaste auto.  

 
Statiegeldflessen actie Coop de Buitenpost 
In 2020 mochten we met Stichting VZW meedoen aan de flessenactie van Coop Buitenpost. 

Vrijwilligster Antsje heeft in het najaar samen met twee bezoekers van de zorgboerderij de cheque in 

ontvangst mogen nemen.  

Verlichting 

Van het Menzis Fonds en het Oranje fonds heeft Stichting VZW een bedrag ontvangen om de 

verlichting aan te passen in de dier- en klusverblijven. De afgelopen tijd zijn bestuurslid Fokke en 

andere vrijwilligers bezig geweest om de nieuwe Ledverlichting te installeren. Met het verbeteren 



van de verlichting in de dier- en klusverblijven op Zorgboerderij de Witrik wordt ervoor gezorgd dat 

beweging van deelnemers zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Deelnemers voelen zich hierdoor 

veiliger en gemotiveerd om activiteiten uit te voeren in de dier- en klusverblijven. Ook worden 

hierdoor de zintuigen geprikkeld. De verlichting brengt een grote meerwaarde met zich mee. 

 

 

 

  



Hoofdstuk 3 Waardevolle momenten in 2020 
2020 werd een heel ander jaar dat we hadden verwacht. Halverwege maart heeft de zorgboerderij 
op eigen initiatief de dagbesteding tijdelijk 'gesloten' ivm het Corona virus. Dit was een ontzettend 
moeilijke beslissing. Een paar dagen later waren ook andere dagbestedingen met een kwetsbare 
doelgroep genoodzaakt de groepsbegeleiding tijdelijk te staken. Er brak een bijzondere tijd aan. 
Samen met het hele begeleidingsteam en het bestuur van Stichting VZW zijn we gaan kijken wat we 
wel kunnen betekenen voor de bezoekers. Zo onderhielden we veel telefonisch contact met de 
bezoekers en brachten we 'deur' of 'tuin' bezoeken. Er werd elke week een nieuwsbrief opgezet met 
informatie over de boerderij, de nieuwe dieren, een persoonlijk verhaal van de vrijwilligers etc. 
Daarnaast werden de bezoekers ook verrast met een mooie bos tulpen, kaarten en paaseieren. Ook 
waren er deelnemers die zelfstandig klusjes voor de boerderij konden doen zoals het in elkaar zetten 
van vogelhokjes, halstertouwen vlechten en wenskaarten maken. Pytsje had een oproep op 
Facebook gedaan om kaarten te sturen voor de bezoekers van de zorgboerderij. Hier werd op 
gereageerd door verschillende mensen, maar ook door de kinderen van het Jong en oud koor uit 
Twijzelerheide. In mei 2020 konden we gelukkig de dagbesteding weer opstarten.  
 
In de winter en het voorjaar is er door Arnold veel snoeiwerk gedaan in de weilanden. Ook zijn er een 

aantal singels gekapt. In dit werk wordt veel uren werk gestoken. Door een vrijwilliger en deelnemers 

hebben zich ook meerder dagen ingezet om afgevallen takken en snoeiafval op te ruimen. Pytsje en 

Arnold zijn aangesloten bij een studiegroep ‘de boomwal als apotheek’. Als onderdeel hiervan zijn er 

vele jonge bomen en struiken gepland in de elzensingels en houtwallen. Helaas is aan het begin van 

het jaar de lieve boerderijhond Heidie overleden, ze is 13 jaar geworden. Ze werd wel gemist door 

allen.  

In het voorjaar zou ook de uitvoering van het jong en oud koor (met basisschoolleerlingen) 

plaatsvinden, maar i.v.m. Corona kon dit niet doorgaan. Wel konden de bezoekers terugkijken op een 

leuke en muzikale tijd. Naast het jong en oud koor heeft het muziek duo 'Betterlet os net' ook een 

aantal keer opgetreden.  

Daarnaast zijn er voor de Vogelwacht weer vele vogelhuisjes in elkaar gezet. Op het erf van de 

zorgboerderij en in de bomen van de weilanden hangen verschillende nestkastjes . Deze 

nestkastjes zijn genummerd.  Vrijwilliger Minze had aantal nestkastjes gecontroleerd op nestjes. Op 

het erf van de boerderij werden voornamelijk nestjes van koolmezen gevonden. Daarnaast ook een 

nestje met pimpelmezen. De meeste nestkastjes zijn door begeleiding en bezoekers van de 

zorgboerderij in elkaar gezet. Voor de Vogelwacht Twijzelerheide e.o. leggen wij de resultaten van 

de tellingen vast. Ook worden er foto’s gemaakt.  Eind maart werden de eerste kalveren geboren. Op 

1 april zijn de eerste koeien naar buiten gegaan.   

Studenten van de MBO opleiding Bloem van het Nordwin College hebben ook een project uitgevoerd 

op de zorgboerderij. Gedurende het hele jaar zijn er aanpassingen op de boerderij gedaan zoals het 

realiseren van een vanghok achter de stal voor de koeien. Hierdoor wordt het werken met de koeien 

prettiger. Ook is er een aanbouw gemaakt aan de bestaande hooischuur, hierdoor is er meer 

opslagruimte.  

Door de Corona maatregelen konden we geen uitjes maken met de auto. Hierdoor hebben we 

meerdere malen in het weiland een picknick gehad. Daarnaast zijn we in de zomer ook op bezoek 

geweest in de prachtige tuin van één van de vrijwilligers. In augustus was het Brommels weekend. 

Bezoekers mochten in de weilanden wandelen en bramen zoeken. Aan het einde van het jaar is er op 

een alternatieve manier 'Sinterklaas' en 'Kerst gevierd'.  

        



Al met al een bijzonder jaar. Maar we zijn de hele tijd blijven kijken naar de dingen die wel kunnen. 

En dan blijkt dat we nog heel veel mogelijkheden hebben. Een boerderij heeft doorgaans veel ruimte, 

en biedt ook de mogelijkheid om veel in de frisse lucht bezig te zijn. Daarnaast heeft Zorgboerderij de 

Witrik een heel betrokken team met enthousiaste vrijwilligers. Het is duidelijk dat ieder zijn beste 

beentje heeft voortgezet. 

  



 

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 
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Hoofdstuk 5 Financiën 
 

In 2020 waren de totale uitgaven €2.611,73 en de totale inkomsten €3.426,44.  

De uitgaven waren bestemd voor kosten behorende bij het gebruik van de aangepaste auto 

(€1.239,28) en daarnaast de aanschaf van hulpmiddelen voor de auto (€ 171,14). De bankkosten 

bedroegen (€ 119,39).  En tenslotte de aanschaf van de led verlichting (€1.081,92).  

De inkomsten werden verkregen op verschillende manieren. De aanschaf van de verlichting en de 

hulpmiddelen (handybars en draaischijven) werden bekostigd via fondsen, Het Menzis fonds, het 

Oranje fonds en Stipe NOF. De kosten die betrekking hadden op auto werden betaald door 

inkomsten uit sponsering op de auto, losse donaties en acties van de stichting. De acties van de 

stichting bestonden uit verkoop van het voederhuisje, verkoop van aanmaakhout, inleveren van 

statiegeldflessen en lege inktpatronen. 

Het saldo was op 1 januari 2020: € 741,91 

Het saldo was op 31 januari 2020: € 1.556,62 

De verwachtingen zijn dat er het komende jaar meer inkomsten zullen zijn. Er zullen alleen kosten 

worden gemaakt als er ook voldoende inkomsten zijn.  

Na juni 2021 wordt de jaarrekening van Accres accountants en belastingadviseurs op de website 

www.zorgboerderijdewitrik.nl/stichting geplaatst.  
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Hoofdstuk 6 Hoe verder in het nieuwe jaar 
Voor 2021 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.  

Daarnaast is er ook de behoefte aan een stabiele kruiwagen voor vervoers- of 

ondersteuningswerkzaamheden op de zorgboerderij. Tenslotte zijn er nog wensen voor een veilige 

en aangepaste leefomgeving. In eerste instantie zal de aandacht worden gevestigd op de verlichting 

in de ruimten van de zorgboerderij. 

We kijken uit naar versoepelingen van de huidige Corona maatregelen, zodat er wellicht weer kan 

worden geleefd zoals voorheen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


