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Bestuurssamenstelling 

Voorzitter:   dhr. F.J. van ’t Hul 

Secretaris:   mevr. J.W. Haase-Baan 

Penningmeester:  dhr. J. Mensink 

 

Algemene leden: mevr. E. Nijveld – Pas 

   dhr. M. Nijkamp 

   dhr. M. Karels 

 

Beleidsplan 

Stichting Zorgboerderij de Borkeld heeft een missie en visie beschreven. Het beleid wordt 

onder andere beschreven in een jaarplan. Bestuur is hiervoor eindverantwoordelijk. In 

verband met de voortgang van de activiteiten op de zorgboerderij is professionaliseren in de 

huidige maatschappij belangrijk. Dit doet de stichting door onder andere meer geschoold 

personeel in dienst te gaan nemen en een kwaliteitssysteem te implementeren.  

 

Beloningsbeleid 

De bestuursleden van onze stichting ontvangen geen vergoedingen voor het voorbereiden 

en bijwonen van vergaderingen (vacatiegeld).  

 

Doelstelling 

Wij wensen ieder mens een zinvol levensdoel. Daarom begeleiden wij onze deelnemers op 

een positieve, persoonlijke en zorgzame wijze naar het ontwikkelen en bereiken van dit doel. 

Door ze in contact te brengen met anderen, zorgen wij dat onze deelnemers nieuwe en 

inspirerende ervaringen opdoen. Talenten bloeien op en  het welbevinden van onze 

deelnemers wordt bevorderd. De activiteiten die wij aanbieden kenmerken zich door 

creativiteit.  
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Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

In 2021 hadden we gemiddeld 16 volwassen deelnemers. Gemiddeld per cliënt zijn zij 81 

dagdelen op jaarbasis aanwezig geweest op de zorgboerderij om deel te nemen aan 

activiteiten.  Daarnaast hebben we aan totaal  9 kinderen activiteiten mogen aanbieden. Zij 

zijn gemiddeld 14 dagdelen op jaarbasis aanwezig geweest  

 

Financiële verantwoording 

 

Balans 31-12-2021

Activa 31-12-2021 Passiva 31-12-2021

(x € 1,--) (x € 1,--)

Vaste activa 175.829 Eigen vermogen 13.706

Vlottende activa 10.924 Voorzieningen 58.812

Liquidemiddelen 61.000 Langlopende schulden 156.000

Kortlopende schulden 19.235

Totaal 247.753 Totaal 247.753



 

  

 

  

 

  

Overzicht baten en lasten  2021

Omschrijving Bedrag 
(x € 1,--)

Baten

Opbrengsten dagactiviteiten 85.901

Huuropbrengsten 21.294

Overige opbrengsten 18.274

Totaal baten 125.469

Lasten

Afschrijvingskosten 10.771

Personeelskosten 81.577

Huisvestingskosten 15.170

Algemene kosten 24.090

Overige exploitatie kosten 8.218

Totaal baten 139.826

Exploitatie resultaat 2021 -14.357


