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Jaarverslag 2015

Het bestuur is dit jaar 5 x bij elkaar geweest. In januari, maart, april, juni en november.

In 2015 bestond De Flint 10 jaar en dit wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. We
wilden de zorgboerderij een mooi cadeau geven en dat is gelukt.  Mede namens de
Stichting Wieger Jansleen en de Pasmanstichting konden we een Quatro Cycle
aanschaffen .
Een vier persoonsfiets waarvan  met 1 begeleider samen met  3 bewoners, die niet zo
goed zelfstandig kunnen fietsen , veilig  een mooi rondje kunnen fietsen.

De stichting heeft ook voor het 10 jarig bestaan samen met ouders van de bewoners en
van de cliënten van de dagbesteding en met het personeel nog een mooi cadeau gegeven
aan de eigenaren van de zorgboerderij , een avondje uit . En aan de bewoners nog een
leuke avond met een uurtje bowlen en lekker uit eten .

Aan het eind van het jaar konden we de Zorgboerderij blij maken met een
kaarsendompelaar.
Mede namens de Bercoopstichting en de Helene de Montigny Stichting konden we deze
kaarsendompelaar aanschaffen.
Met deze dompelaar kunnen de cliënten meehelpen met het maken van kaarsen , deze
kunnen dan weer verkocht worden op markten en op braderieën en op de zorgboerderij
zelf.
Van de opbrengst kan weer nieuw materiaal gekocht worden .

Concrete acties van het bestuur;
 Laten maken van een folder tbv werven nieuwe donateurs
 Een verloting georganiseerd op de open dag van de zorgboerderij
 Offertes opgevraagd
 Fondsen aangeschreven
 Een Quattrocycle gekocht en overhandigd aan De Flint
 Een kaarsendompelaar gekocht en overhandigd

In kas inkomsten uitgaven
01-01-2015 €2914.47 Giften en donateurs;

€ 280
Bankkosten
€ 95.75

Stg Wieger Janslee tbv
Quattrocycle;
€ 3079.45

div.
€ 100 Contant

Stg Pasman tbv Quattrocycle
€3080

Quattrocycle
€6158.90

Stg Bercoop Fonds tbv
Kaarsmakerij
€500

Kaarsmaakapparatuur
€5051.71

Stg Zorgbost & Fundatie vd.
Santheuvel tbv Kaarsmakerij
€3708

31-12-2015 € 2255.57 bank
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Doelen voor 2016
 Inventariseren waar behoefte aan is voor de cliënten van De Flint
 De benodigde middelen hiervoor zien te verkrijgen dmv donateurs en fondsen


