
Jaarverslag 2019 Stichting VRIENDEN VAN ZORGBOERDERIJ DE FLINT 
 
In verband met het vertrek van mevrouw W. van den Bos is het bestuur per 1 juli 2019 
uitgebreid met een nieuw lid: mevrouw M. Beumkes. De bestuursleden kwamen twee maal 
bij elkaar resp. in januari en juli. 
 
In het voorjaar van 2019 mocht de stichting een mooi bedrag ontvangen van de PKN kerk te 
Donkerbroek-Haule als aanvulling op de kosten voor enkele tuinsets voor de bewoners van 
De Flint. De tuinsets zijn gekocht en volledig betaald door Zorgboerderij De Flint. Met deze 
geste werd het banksaldo van de Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Flint aangevuld 
met een bedrag van € 350,00. 
 
Het doel dat de stichting zich reeds in 2018 stelde om te sparen voor de aanschaf van een 
“bijna nieuwe” personenbus voor de bewoners van De Flint heeft in 2019 verdere uitwerking 
gekregen.  
Naast bedragen van de Vrouwen van Nu uit Appelscha en de PKN kerk uit Donkerbroek-
Haule heeft het bestuur in het voorjaar van 2019 verschillende stichtingen/instanties 
benaderd voor een bijdrage. Een vijftal heeft positief gereageerd en aangegeven – na 
ontvangst van een offerte voor een personenbus en een overzicht van overige toezeggingen- 
bereid te zijn een bijdrage te leveren voor de aanschaf van de bus.  
 
Tijdens het lopende jaar werd steeds duidelijker dat het zeer gewenst zou zijn als deze bus 
op niet al te lange termijn gekocht zou kunnen worden. Hiervoor werden door leden van het 
bestuur contacten gelegd met Auto Kort in Oosterwolde. Half december ontving de directie 
van Zorgboerderij een offerte voor een bus van slechts drie jaar oud met een 
afleveringsdatum in januari 2020. De instanties die toezeggingen hebben gedaan zijn 
hierover in december benaderd en een aantal maakte reeds in 2019 het toegezegde bedrag 
over.  Meer info (ook financieel) over dit project zal worden opgenomen in het jaarverslag 
van 2020. 
 

   

      

      

datum banksaldo inkomsten   uitgaven   

1-1-2019 € 7.380,51 € 207,50 giften divers € 105,88 bankkosten 

    € 150,00 gift Vrouwen van Nu Appelscha     

    € 250,00 gift PG Donkerbroek-Haule tbv tuinset     

    € 100,00 gift  PG Donkerbroek-Haule tbv tuinset     

    € 2.000,00 gift Dr. Vaillantfonds tbv personenbus     

    € 750,00 gift PW Janssens Friesche Stg tbv personenbus     

    € 5.000,00 Cornelia Stichting tbv personenebus     

            

31-12-2019 € 15.732,13         

 
 
 


