JAARVERSLAG 2012 VAN STICHTING VRIENDEN VAN ZORGBOERDERIJ DE MEULENHORST
Na voorvergaderingen op 2 en 23 november 2011 (respectievelijk op de zorgboerderij en bij Henk
Buitelaar), waaraan Henk Buitelaar, Rianne Stegeman, Johan Blekkenhorst, Hubert te Woerd en
zorgboerin Tineke van Gerner hebben deelgenomen, zijn de nodige voorbereidingen getroffen voor
de oprichting van de Stichting. Bij de vergadering van 2 november 2011 schoven ook Marianne en
Heico Blekkenhorst nog even aan.
Het zoeken naar een penningmeester vergde wat meer tijd. Deze werd eind november 2011
gevonden in de persoon van Jan Huizing.
Op 25 januari 2012 heeft een volgende vergadering plaats gevonden van de Stichting i.o. bij Hubert
te Woerd. Jan heeft bij die gelegenheid kennis gemaakt met de rest van het bestuur.
Per 26 januari 2012 is door de Stichting i.o. een aanvraag ingediend bij Stichting Jan en Minie de
Wilde Fonds (€ 2.250). Deze aanvraag werd helaas niet gehonoreerd omdat de Stichting formeel nog
niet was opgericht.
De Stichting is per 3 februari 2012 opgericht bij Vechtstede Notarissen in Ommen. Henk en Rianne
zijn per die datum algemeen bestuurslid, Jan penningmeester, Johan secretaris en Hubert voorzitter.
In de loop van februari 2012 is bij de Rabo een bankrekening geopend.
Op 14 maart 2012 was er weer een bestuursvergadering, nu bij Rianne Stegeman thuis.
Tineke heeft de Zorgboerderij op 17 maart 2012 aangemeld voor NL Doet. De Stichting heeft BNI ‘De
Das’ ingeschakeld voor hulp. Er is in het nieuwe gebouw geschilderd en gesausd. BNI ‘De Das’ was
met acht vrijwilligers vertegenwoordigd. Ook Tineke, Henk en Hubert hebben mee geschilderd. Op
Vechtdal Leeft TV staat een videoverslag van Ayu Polak.
In april 2012 is er gewerkt aan het ontwerp voor een flyer voor de Stichting. Willem Blok van BDG
Zwolle heeft de opmaak gerealiseerd.
Op 11 april 2012 is er vergaderd bij Jan Huizing thuis.

Bij de open dag van de Zorgboerderij op 21 april 2012 waren Jan en Hubert aanwezig voor
ondersteuning en fondsenwerving voor de Stichting. De gemeente Ommen heeft geregeld dat deze
activiteit werd geplaatst op de digitale infoborden bij de invalswegen van Ommen. Ayu Polak heeft
een videoverslag gemaakt dat op Youtube is te vinden. Jan heeft gezorgd voor een behoorlijk aantal
prints van de flyer die aan belangstellenden konden worden uitgedeeld.
Per 3 mei 2012 is een aanvraag gedaan voor subsidie van de F.E. Baron Mulertstichting. Deze
aanvraag is per 18 juni 2012 toegekend voor een bedrag ad € 950,00. Op 6 juli 2012 is de cheque
officieel aangeboden op de Zorgboerderij door bestuurslid Roos ter Beek. De subsidie is ter
beschikking gesteld ten behoeve van:
-

organisatie van een midzomerfeest/bbq voor de deelnemers en hun ouders;
organisatie van een Sinterklaasfeest voor de deelnemers;
organisatie van een Kerstfeest voor de deelnemers;
opmaken en drukken van een professionele folder om meer donateurs te kunnen werven.

Op 25 mei 2012 hebben de bestuursleden van de Stichting kennis gemaakt met de deelnemers van
de Zorgboerderij. Bij die gelegenheid is er flink ‘gebrainstormd’ over een wensenlijstje voor de
Zorgboerderij: wat valt er nog te wensen aan voorzieningen, cursussen en dergelijke?
Per 6 juni 2012 is er vergaderd bij Johan Blekkenhorst thuis.
De jaarlijkse bbq op 21 juni 2012 om 15.00 uur dreigde in het water te vallen. Gelet op de minder
gunstige weersvoorspelling is er ‘snel omgeschakeld’ en is de bbq vervangen door een chinees buffet;
ook lekker en gezellig! De ontvangstruimte was goed gevuld.
Op 12 september 2012 is het jaarlijkse uitje gehouden van alle deelnemers en alle medewerkers van
de Zorgboerderij. De Stichting heeft actief meegedacht en meegeorganiseerd (o.a. Koesafari bij
Simone en René Jansen). Met name Rianne, Henk en Jan zijn hier mee bezig geweest.
In oktober 2012 is er bij een aantal drukkers een offerte opgevraagd voor het drukken van flyers. De
opdracht voor het drukken van 3000 flyers is uiteindelijk uitgezet bij Gildeprint drukkers, die de
scherpste offerte had.
Op 3 oktober 2012 bestuursvergadering op de Zorgboerderij.
Halverwege oktober 2012 is op de website van de Zorgboerderij een webpagina van de Stichting ‘in
de lucht’ gegaan met dank aan Coos Matser.
Op 19 oktober 2012 is de officiële opening gehouden van alle nieuwbouw op Hoeve de Meulenhorst,
waaronder begrepen ook de nieuwe ontvangstruimte. Het bestuur van de Stichting was
vertegenwoordigd. Wiliam op toetsen en Leonardo op viool verzorgden de muzikale ondersteuning
van de opening met af en toe bijval van Hubert op gitaar.
Op 21 november 2012 bestuursvergadering op de Meulenhorst.
Eind november 2012 heeft Johan Blekkenhorst aangegeven te willen stoppen als bestuurslid.
Voor de eindejaarsbijeenkomst op 19 december 2012 heeft de Stichting kerstpakketten geregeld
voor de deelnemers en de vrijwilligers.
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