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Inleiding 
Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik ( VZW) beschrijft in dit document haar werkkader, 

beleidsvoornemens, de ondersteuningsprojecten en de begroting voor 2021. 
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Stichting VZW is opgericht en notarieel geregistreerd in 2017. Dit beleidsplan is opgesteld in het 

kader van de ANBI regeling en wordt ieder jaar geactualiseerd. 
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1. DOELSTELLING 

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 bestuur van VZW zorgt er op basis van de statuten voor dat de stichting geen uitkeringen of 

toezeggingen doet, indien de baten van de stichting niet toereikend zijn. De stichting voert haar 

projecten pas uit als de financiering daarvoor is vastgesteld. Daardoor is er geen risico op financiële 

tekorten of het ontstaan van verplichtingen die niet kunnen worden nagekomen. 

2. HET WERK DAT ZORGBOERDERIJ DE WITRIK DOET 

Zorgboerderij de Witrik biedt kleinschalige dagbesteding aan volwassenen en ouderen in een 
natuurlijke omgeving. Zorgboerderij de Witrik is gespecialiseerd in het begeleiden van ouderen met 
een lichamelijke, geestelijke of sociale hulpvraag. De dagbesteding bestaat uit het deelnemen aan 
activiteiten die het buitenleven, de dieren, het gewas en de boerderij hen biedt. Bij de activiteiten 
wordt gekeken naar de mogelijkheden en wensen van de deelnemers. Deelnemers van de 
zorgboerderij ervaren de dagbesteding als plezierig, zinvol en van grote meerwaarde op het sociale 
leven. 

Daarnaast biedt Zorgboerderij de Witrik ook dagbesteding aan volwassen met een hulpvraag. Hierbij 
kunt u denken aan bijvoorbeeld personen die problemen ervaren door een spier- en zenuwziekte of 
NAH. Ook biedt de zorgboerderij dagbesteding aan personen met een licht verstandelijke beperking. 
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Zorgboerderij de Witrik biedt een alternatief op het reguliere aanbod in dagbesteding in de regio. 
Door veel deelnemers wordt een bezoekje aan de boerderij als laagdrempelig ervaren. Deelnemers 
hebben altijd te maken hebben met vertrouwde gezichten en continuïteit. De huiselijke sfeer en 
diverse activiteiten zowel binnen als buiten zorgen er voor dat deelnemers zich prettig en vrij 
voelen. De dagbesteding draagt bij aan het ontlasten van de thuissituatie. Hierdoor kunnen 
deelnemers langer thuis blijven wonen, wat door deelnemers en hun naasten als zeer waardevol 
ervaren wordt.  

Wanneer iemand zijn of haar dag graag op de zorgboerderij wil doorbrengen zullen wij altijd kijken 
naar de mogelijkheden. Samen met de deelnemer bespreken we het doel van de dagbesteding. 
Ervaren van structuur, een zinvolle dagbesteding, sociale activiteit, lichaamsbeweging, behouden 
van vaardigheden en mantelzorgontlasting zijn veel genoemde doelstellingen. Belangrijke 
aandachtspunten zijn dat de deelnemers zich veilig voelen op de zorgboerderij en dat het bezoek als 
plezier ervaren. 

Op de zorgboerderij wordt vanuit de volgende visie gewerkt: “Op de boerderij staat niet de 

productie, maar het beleven van het boerenbestaan voorop. Dit betekent onder andere dat het 

bedrijf, door de jaren heen, niet is meegegaan in de trend van schaalvergroting. Juist de waardering 

voor het kleine en behoud van het oude zijn de boventoon gaan voeren. Het fokken en houden van 

de zeldzame "Witrik" is hiervan een mooi voorbeeld. Ook respect voor de natuur, wat zich uit in 

biologische landbouw, vinden wij zeer belangrijk. Door de jaren heen heeft het bedrijf zich 

ontwikkeld tot een kleinschalig bedrijf te midden van een prachtige omgeving, de Friese Wouden, 

waar romantiek van lang geleden nog heerst. In de zorg voor mensen streven wij naar een zinvolle 

dagbesteding en het ervaren van welzijn door onze deelnemers. Welzijn is voor ieder mens uniek, 

ieder mens heeft andere behoeftes om dit welzijn te kunnen ervaren. In ons aanbod voor zorg is de 

behoefte van de deelnemer ons uitgangspunt. Het samenwerken met familie en naasten zien wij als 

grote meerwaarde. Zeker wanneer een zorgvrager niet meer in staat is zelf keuzes te maken, dan 

nog proberen wij zoveel mogelijk te handelen in de geest van hun oorspronkelijke keuzes. Als 

zorgboerderij bieden wij aandacht en vertrouwen. Kleinschalige zorg en continuïteit van zorg is 

hierbij van groot belang, hierdoor is er aandacht voor iedere deelnemer. Wij vinden het belangrijk 

dat mensen in hun waarde worden gelaten, op deze manier kan er een vertrouwensband worden 

opgebouwd. Wij geven en verwachten waardering en respect van en voor elkaar. Juist waardering 

en respect maakt zorgen voor een ander en omgaan met een ander zo bijzonder’. 

3. WERKWIJZE 

Stichting VZW ontwikkeld een regionaal netwerk van personen en organisaties die bereid zijn om de 

activiteiten voor mensen met beperking moreel, praktisch of financieel te ondersteunen. De 

stichting ondersteund projecten die niet via de gebruikelijke kanalen kunnen worden bekostigd. De 

projecten zijn een aanvulling op de reguliere activiteiten en geen voorwaarde voor de continuïteit 

voor de begeleiding van Zorgboerderij de Witrik. Voor wat betreft de uitvoering van dit 

ondersteuningsprogramma worden de volgende beleidslijnen gehanteerd. 

A. Stichting VZW verzamelt bijdragen in geld of natura voor haar projecten. Donateurs kunnen 

desgewenst hun bijdrage verbinden aan een specifiek project. Hun bijdrage blijft voor dat 

project gereserveerd tot er voldoende middelen zijn ingezameld om het project te 

realiseren. 

B. Stichting VZW realiseert (deel)projecten alleen als de financiering daarvan is gewaarborgd. 

Zij accepteert voor (deel) projecten geen financiële tekorten en gaat verplichtingen aan 

zonder dat de financiële invulling daarvan is gegarandeerd. Financiële bijdragen en/ of 



toezeggingen die aan een deelproject zijn gelabeld, blijven gereserveerd totdat de 

financiering voor het betreffende deelproject geheel is veilig gesteld. 

C. Stichting VZW doet geen financiële uitkeringen. Zo voorkomt zij dat schenkingen (in)direct 

bijdragen aan particuliere inkomensvorming. Projecten die ze realiseert, blijven eigendom 

van de stichting VZW. 

D. Gegeven op de veelal lange doorlooptijd bij het zoeken van fondsen, wordt de begroting van 

projecten gebaseerd op een globale prijs-/kwaliteit oriëntatie bij mogelijke leveranciers. Als 

er voldoende middelen zijn verzameld dan krijgt deze oriëntatie een vervolg in een formeel 

offerte- en onderhandelingstraject om tot een optimale prijsstelling te komen. 

E. Voor de financiering van projecten in het programma van stichting VZW, benadert haar 

bestuur fondsen, bedrijven, organisaties en particulieren. Daarnaast voert het bestuur ook 

financiële acties. Het bestuur verantwoord de besteding van de giften via het jaarverslag. 

Desgevraagd ook via de verantwoordingsprotocol van de donerende instellingen. 

F. De bestemming van een eventueel batig saldo dient als dan na afwikkeling van de 

vereffening zoveel mogelijk ten goede te komen aan (een) doel(einden) overeenstemmend 

met of nabijkomend aan het doel van de stichting. 

4. BESTUUR 

Het bestuur van VZW is in 2017 opgericht. Het bestuur bestaat uit personen met expertise op 

verschillende gebieden. 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 

Voorzitter: Pytsje van der Veen 

Penningmeester: Fokke Rekker 

Secretaris: vacant, taken functie zijn verdeeld over huidige bestuur 

Bestuurslid: Otto Zijlstra 

Bestuurslid: Antsje Bijlsma 

 

Stichting VZW streeft naar een oneven aantal bestuursleden. Zij worden benoemd voor de duur van 

maximaal 3 jaar, waarna een ledenverkiezing volgt. Bij een vacature wordt zo spoedig mogelijk een 

opvolger benoemt. In de tussentijd vormen de overgebleven leden het wettig samengesteld bestuur. 

 

5. WERVING EN BEHEER VAN FONDSEN 

Stichting VZW heeft geen winstoogmerk. De werving van fondsen gebeurt hoofdzakelijk tijdens 

contacten met relaties. Door zich te profileren in de regionale media en het organiseren van een 

jaarlijkse open dag, weten particulieren en organisaties die de doelstelling van de stichting VZW 

ondersteunen, haar te vinden. De stichting ontwikkeld een regionaal netwerk van particulieren en 

organisaties die bereid zijn om de activiteiten voor mensen met een beperking moreel, praktisch of 

financieel te ondersteunen. Dat gebeurt door het werven van ‘vrienden’ die de stichting met hun 

donatie helpen. In 2021 verwacht het bestuur maximaal €5.000 te kunnen werven. Dit geld word zo 

snel mogelijk besteed aan de vastgestelde projecten. De bestuursleden ontvangen geen beloning 

voor hun werkzaamheden. Tot heden is hier geen gebruik van gemaakt. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten.  

 

 



6. ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA 2021 

Het bestuur van stichting VZW bepaald hoe giften en donaties aan de stichting besteed worden. De 

keuze voor financiering hangt af van de hoogte van de inkomsten van de stichting en de mate waarin 

projecten passen bij de doelstelling van de stichting. Het bestuur waarborgt dat financiële bijdragen 

aan een specifiek project ook voor die activiteit wordt ingezet. Voor inkomsten zonder specifiek doel 

kiest het bestuur zelf voor een passende bestemming. Het realiseren van deze projecten kost 

ongeveer € 5000,-. Deze inschatting is gebaseerd op een globale oriëntatie bij mogelijke 

leveranciers. Projecten gaan pas door als ze volledig gefinancierd kunnen worden. Op dat moment 

volgt een formeel offertetraject. Indien er in 2021 meer inkomsten worden gegenereerd, bepaald 

het bestuur waaraan ze besteed mogen worden. Bij onvoldoende relevante projecten worden deze 

baten doorgeschoven naar het bestedingsprogramma van 2022. 

 

 

Project 
 

Doel Begrote kosten 

Aangepaste auto ‘op de weg 
houden’. Jaarlijkse 
onderhoudskosten aan de 
auto en de wegenbelasting 
 
 
Omgeving gebruiksvriendelijk 
maken: Ondergrond veilig 
aanleggen (valvriendelijk) en 
verlichting optimaliseren 
 
 
 
Budget voor hulpmiddelen 
deelnemers bij activiteiten. 
Aanschaffen 2 stabiele 
kruiwagens die in meerdere 
behoeften voorzien voor 
diverse activiteiten. 
 
Budget voor onkosten 
vrijwilligers. Alleen indien 
nodig 
 

Bezoekers van de zorgboerderij die niet 
mobiel zijn van en naar huis brengen. 
Hierbij worden mantelzorgers ook ontlast. 
Daarnaast wordt de auto ook gebruik voor 
uitjes voor de bezoekers 
 
Zelfredzaamheid en beweging bevorderen, 
dit geldt ook voor het zelfvertrouwen. 
Daarnaast de belasting op de gewrichten 
zo laag mogelijk houden. Tevens Zintuigen 
prikkelen, sociale interactie en 
aansluiten bij de belevingswereld 
 
Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en 
beweging bevorderen. Daarnaast de 
belasting op de gewrichten zo laag 
mogelijk houden. Tevens zintuigen 
prikkelen, sociale interactie en aansluiten 
bij de belevingswereld 
 
Voorgaande jaren geen gebruik van 
gemaakt. 
 
 
 

€ 2.340,- 
 
 
 
 
 
€ 1.500,- 
 
 
 
 
 
 
€  800,- 
 
 
 
 
 
 
€    50,- 

 Totaal € 4.690,- 
 

 

7. BEGROTING 2021 

Bij de begroting zijn aannames gedaan op basis van eerdere jaren. Er worden alleen kosten gemaakt 

indien de baten aanwezig zijn. Bij grotere projecten zoals bijvoorbeeld het gebruiksvriendelijk maken 



van de omgeving wordt er doorgaans gebruik gemaakt van fondsenwerving. Indien een 

fondsaanvraag wordt gehonoreerd zal het project vast worden uitgevoerd. De kosten die gemaakt 

worden voor de aangepaste auto komen ieder jaar weer terug. Om deze kosten te dekken is er een 

aantal jaar geleden gestart met sponsering van de auto door bedrijven uit de regio. Ook worden 

giften doorgaans toegekend voor het op de weg houden van de auto. Dat geld in 2021 ook voor de 

opbrengsten van de lege inktpatronen en statiegeldflessen. Inderdaad zal de stichting bij  minder 

inkomsten ook minder uitgeven. 

Baten 
 

 Lasten  

Donateurs +giften 
Verkoop stoofperen en 
aanmaakhout 
Sponsorbijdragen  
NL Doet bijdrage 
Poeisz zegel kaart actie 
2020 
Lege inktpatronen 
Statiegeld flessen 
Flessenactie Coop de 
Westreen 
Fondsaanvraag en 
overige acties 
 

€   100,- 
 
€     50,- 
€   200,- 
€   350,- 
 
€  200,- 
€  100,- 
€  100,- 
€  400,- 
 
€3.190,- 
 
 

Aangepaste auto op de weg houden 
Omgeving gebruiksvriendelijk maken 
Budget voor hulpmiddelen deelnemers bij 
activiteiten 
Budget voor onkosten vrijwilligers 

€ 2.340,-  
€ 1.500,- 
 
€    800,- 
 
€      50,- 
 

Totaal € 4.690,- Totaal € 4.690,- 

Baten vs. Lasten (totaal 1 – totaal 2) 
 

 


