
Jaarverslag 2020 Stichting VRIENDEN VAN ZORGBOERDERIJ DE FLINT

2020 zal bij verenigingen, stichtingen, bedrijven en andere vormen van samenwerking “de
boeken” ingaan als een bijzonder en veelal moeilijk jaar. Het is een jaar geweest waarin we
als samenleving te maken kregen met overheidsmaatregelen om het besmettelijke
wereldwijd verbreide coronavirus terug te dringen. Dit virus maakt met name slachtoffers bij
mensen met onderliggend lijden.
De directie van Zorgboerderij De Flint heeft zich vanaf begin 2020 tot het uiterste
ingespannen om te zorgen dat hun bewoners en personeel gezond bleven. Bewoners en hun
ouders/verzorgers kregen te maken met lastige protocollen waarin wederzijdse bezoeken en
leuke activiteiten werden beperkt of afgelast.

Desondanks kan de Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Flint melding maken van twee
mooie momenten in het afgelopen jaar, waarbij bestuursleden van de stichting samen met
een groot gedeelte van de bewoners en het personeel van De Flint, getuige mochten zijn.

Het doel dat de stichting zich in 2018 stelde om te sparen voor de aanschaf van een
personenbus voor de bewoners van De Flint heeft in 2019 verder uitwerking gekregen. In dat
jaar zijn verschillende instanties benaderd voor een bijdrage. Eind 2019 bedroeg het saldo
van de stichting € 15.732,13. Twee uitbetalingen van toegezegde donaties en een financiële
bijdrage van de directie van de Zorgboerderij in het begin van 2020 - samen in totaal
€ 10.000,00 - maakten het mogelijk om de offerte voor een “bijna nieuwe” personenbus te
accepteren.
Op donderdag 30 januari 2020 is de bus afgeleverd! Een feestelijk moment voor alle
betrokkenen.

Wat later in het jaar vond opnieuw een ontmoeting plaats waarbij bestuursleden van de
stichting aanwezig waren. Ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van De Flint en ook om
waardering voor directie en personeel te laten blijken in een jaar waarin extra inspanningen
nodig waren, heeft de stichting de ouders en verzorgers van de bewoners benaderd voor
een bijdrage ten behoeve van een passend cadeau voor Zorgboerderij De Flint. Een
professionele fotograaf maakte een mooie foto van de bewoners.
Het resultaat werd aangeboden op 26 september 2020. Als dank voor hun bijdrage kregen
de bewoners allemaal een afdruk.

Hoewel de bestuursleden het afgelopen jaar online de contacten onderhielden is het de
bedoeling bij versoepeling van de lockdown in 2021 weer bijeen te komen om nieuwe
doelen en acties vorm te kunnen geven.

datum banksaldo inkomsten uitgaven
1-1-2020 € 15.732,13

€ 5.000,00 ANWB t.b.v. personenbus € 100,34 bankkosten
€ 3.000,00 Stg. Wieger Janslee t.b.v. personenbus € 25.410,00 Auto Kort

aanschaf bus
€ 2.000,00 De Flint t.b.v. personenbus

31-12-2020 € 221,79


