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Voorwoord 

Het jaar 2020 is een bewogen jaar geweest en kent een aantal veranderingen. Sinds 3 april 

2020 is Zorgboerderij Van Ravenswaaijstede officieel een stichting. De stichting wordt 

bestuurd door drie bevlogen bestuursleden die zich volledig met hart en ziel inzetten voor het 

realiseren van een sociale dagbesteding bedoeld voor mensen met een GGZ-problematiek 

in de ruimste zin van het woord.  

De crisis rondom COVID-19 zorgde ervoor dat de plannen om de zorgboerderij verder te 

ontwikkelen zoals beschreven in het beleidsplan 2020-2023 een andere wending kregen. 

Hierin speelden privé omstandigheden ook een zekere rol. Echter kan worden vastgesteld 

dat deze wending zodanig gunstig bleek te zijn met als resultaat nieuwe deelnemers te 

mogen ontvangen. Dit betekende eveneens dat er samenwerkingen zijn ontstaan met twee 

zorginstellingen.  

De zorgboerderij kenmerkt zich door te willen blijven werken aan de essentiële kernwaarden, 

te weten: “rust, veiligheid, vertrouwen en verbinden”. Er is ruimte om tot rust te komen, 

vrienden te maken, elkaar te helpen. Er ligt geen druk op werk of productie. De activiteiten 

zijn divers en iedere deelnemer beleeft er plezier aan. Dit resulteert zich in progressie, niet 

alleen bij deelnemers maar ook in de organisatie van de zorgboerderij. Er hebben een aantal 

mooie ontwikkelingen plaatsgevonden wat maakt dat Stichting Van Ravenswaaijstede meer 

zichtbaar is geworden in de regio. De ontwikkelingen zijn opgenomen in dit jaarverslag 

alsmede de jaarrekening van 2020. 

 

De voorzitter: 

Mw. A.M. van Gelder 
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1. Organisatie 

 

Naam organisatie: Stichting Van Ravenswaaijstede 
Straat + nr.: Bovenbuurtweg 44 
Postcode + woonplaats: 6721 MN 
Telefoon: +31 6 55867843 
Email: info@vanravenswaaijstede.nl 
Website: http://www.vanravenswaaijstede.nl 
KvK-nr.: 77788249 
RSIN: 861145185 
AGB-code: 41787279 
IBAN: NL67RABO0337236518 

 

Stichting Van Ravenswaaijstede beoogt het algemeen nut en is sinds 29 oktober 2020 

aangemerkt als ANBI met nummer 861145185.  

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

1.1. Bestuur 

Het bestuur bestaat uit drie leden: 

Mw. A.M. van Gelder  - Voorzitter 
Dhr. A.J. Garritsen      - Secretaris 
Dhr. W.R. van Gelder  - Penningmeester 

 

De bestuurders ontvangen geen beloning uit hun werkzaamheden. 
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2. Ontwikkelingen 

 

2.1. Contractering  

Stichting Van Ravenswaaijstede heeft geen eigen vermogen. De financiën zijn afkomstig uit 

ZIN (Zorg In Natura).  

De stichting is onderaannemer bij twee zorginstellingen, gespecialiseerd in GGZ, te weten: 

Stichting Eleos en RIBWAVV (Regionale Instelling Begeleid Wonen Arnhem Veluwe Vallei).  

Ook is Stichting Van Ravenswaaijstede gecontracteerd met Gemeente Ede (WMO / Sociaal 

Domein).  

Bovenstaande heeft tot resultaat mogen leiden dat het afgelopen jaar zes deelnemers aan 

de dagbesteding konden deelnemen. De totale verantwoorde productieomzet bedraagt 

€11.227,-. 

 

2.2. COVID-19 

Door de getroffen crisis van COVID-19 is het onmogelijk geweest om alle activiteiten voort te 

blijven zetten. De stichting kwam later alsnog in aanmerking voor een kleine 

tegemoetkoming van €6.746,- 

 

2.3. Fondsen en donaties 

Om Stichting Van Ravenswaaijstede verder te laten groeien is er middels fondsenwerving 

financiële ondersteuning aangevraagd. Dit is nodig voor onder andere de innovatie van de 

sanitaire voorzieningen. De huidige voorzieningen kent een zodanige verslechtering dat 

verbouwing hard nodig is. Twee fondsenverstrekkers hebben positief gereageerd op de 

aanvraag en dit leverde een bijdrage van €7.500,- op. Helaas is dit nog niet genoeg om 

daadwerkelijk de gewenste sanitaire voorzieningen te kunnen realiseren. Deze financiële 

bijdrage staat gereserveerd voor het jaar 2021/2022. 

Daarnaast heeft Stichting Van Ravenswaaijstede een klein aantal donaties mogen 

ontvangen van particulieren die de inzet en werkzaamheden van het bestuur waarderen. Het 

totaal gedoneerde bedrag is €305,-. 

 

2.4. Activiteiten 

De tuinen van de zorgboerderij worden opnieuw ingericht. Er wordt inmiddels gewerkt aan 

een vlindertuin en er zal een belevingstuin aangelegd worden. Deze tuinen zijn bedoeld om 

deelnemers tot rust te laten komen, meewerken aan het onderhoud zoals beplanten, onkruid 

wieden, snoeien en dergelijke.  

Op de zorgboerderij zijn ook dieren aanwezig zoals honden, katten, konijnen en paarden. 

Deze worden verzorgd door de deelnemers in samenwerking met de beheerder. De 

toekomst is dat er meer met paarden gewerkt zal worden. Het weiland zal worden uitgebreid 

en opnieuw worden ingezaaid. Ook is een nieuwe omheining noodzakelijk. 
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3. Jaarrekening 

 

3.1. Balans 

Activa  Passiva  
    
Vaste Activa  Eigen vermogen  
Materieel    6.844 Exploitatiekosten   6.631 
Veiligheidskleding       245 Vermogen 37.089 
BHV-middelen      199   
Kantoor      420   
    
Vlottende Activa  Lang vreemd 

vermogen 
 

Inventaris   6.567 Lidmaatschap     295 
Dieren   3.584 Kosten 

fondsenwerving 
    360 

Bedankjes donaties      120   
Belastingen   3.896   
    
Liquide middelen  Kort vreemd 

vermogen 
 

Generale bank      945 Kortlopende 
schulden 

  1.807 

Omzet 17.973 Bankkosten      158 
Fondsen   7.500 Verzekeringen        56 
Donaties      305 Cursus   2.202 
    
 48.598  48.598 
    

 

3.2. Staat van baten en lasten 

Netto-omzet  17.973 
Fondsen en donaties    7.805 
Bedrijfsopbrengsten  25.778 
   
Kosten dieren              3.584  
Exploitatiekosten              6.631  
Inkoopwaarde            14.275  
Algemene kosten              2.796  
Cursus              2.202  
Bedrijfskosten            29.488  
   
Bedrijfsresultaat -3.710  
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4. Resultaat en bestemming 

Het jaar 2020 is een ware uitdaging geweest. De bedrijfskosten liggen hoger dan de netto-

omzet. Het verschil is €3.710,- 

Stichting Van Ravenswaaijstede blijft zich volledig inzetten om de zorgboerderij verder te 

laten groeien. Het kwaliteitssysteem wordt doorontwikkeld ten behoeve van het te behalen 

kwaliteitskeurmerk. De verwachting hiervan is eind 2021. 

De contractering met de zorginstellingen en Gemeente Ede zullen doorlopen tot en met 

december 2021. De verwachting is dat er nieuwe deelnemers aangemeld zullen worden voor 

de dagbesteding.  

De plannen rondom de sanitaire voorzieningen zijn doorgeschoven naar het jaar 2021/2022. 

De stichting gaat actief op zoek naar andere geldverstrekkers. 

Om de belangen van de deelnemers te behartigen en wensen uit te laten komen is het van 

belang dat Stichting Van Ravenswaaijstede over betere financiële middelen beschikt.  

 


