Jaarverslag 2014
Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Meulenhorst

In 2014 heeft het bestuur van de vrienden van de Meulenhorst 5 keer
vergaderd: op 16 januari, 20 maart, 26 juni, 10 juli en 14 oktober.
Het bestuur bestaat in 2014 uit Hubert te Woerd - voorzitter, Hanneke
Gerritsen - secretaris, Jan Huizing - penningmeester, Henk Buitelaar en Rianne
Stegeman, algemeen bestuursleden.
Aan het begin van de vergaderingen brengen Tineke en Henk verslag uit over
het reilen en zeilen op de zorgboerderij.
In 2014 is Henk Kloppenburg (Zorgbedrijf Boswerkerij) een
samenwerkingsverband met Tineke van Gerner van Zorgboerderij de
Meulenhorst aangegaan. Daardoor wordt de taak voor Tineke wat minder
zwaar. Henk doet werk in het bos met het bosteam. Natuurmonumenten is
heel tevreden over het uitgevoerde werk.
Het vervoer is anders geregeld door de overheid en wordt nu door vrijwilligers
verzorgd. Dit loopt prima.
5 Februari is Tineke met enkele deelnemers naar een commissie van de
Provinciale Staten geweest om uit te leggen wat de gevolgen zijn van de
nieuwe taxiregeling.
Het aantal deelnemers van de zorgboeren is stabiel.
De houtverkoop loopt goed vanwege een advertentie op Marktplaats. Tineke
gebruikt de opbrengst om de vrijwilligers een bijdrage te geven in de
autokosten.

In 2014 heeft Zorgboerderij de Meulenhorst afscheid genomen van
medewerkers Arie Kuilder en Gretha Blekkenhorst.
Jan Huizing presenteert de jaarcijfers over 2013. Met een klein batig saldo van
€ 129,50 kan 2013 afgesloten worden.
In 2014 zijn de volgende giften ontvangen:
Jan en Minnie de Wilde Fonds

€ 500,00

Baron Mulertstichting

434,00

Baron Mulertstichting

581,85

Baron Mulertstichting

79,90

Baron Mulertstichting

369,54

Er zijn een aantal (vaste) donateurs. Van de opbrengst, opbrengst van de
Uitgaansmarkt en de giften konden de volgende wensen in 2014 uitgevoerd
worden:
-

Studieboeken;
Houthok;
Geitenweide (wordt nog aan gewerkt);
Gitaar (wordt veel gebruik van gemaakt);
Piano is gestemd;
AED (is deels een bedrag voor toegewezen maar kan nog niet
aangeschaft worden in afwachting van aanvullende dekking);
- Kerstpakketten (zelf samen gesteld door het bestuur).
De volgende activiteiten vonden plaats in 2014:
28 Maart vrijwilligers feestje;
10 Mei open dag;
5 September Uitgaansmarkt bracht weinig op (61 euro);
5 December sinterklaasfeest;
19 December eindejaar bijeenkomst, daar zijn de Kerstpakketten overhandigd
aan de deelnemers en de vrijwilligers.

Verslag 2014; samen gesteld door Hanneke Gerritsen, secretaris.

