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Inleiding 

  De bühne op, dat was de gedachte die Stichting Hadassa Hoeve in de praktijk wilde 

brengen. Zichtbaar maken wat de Hadassa hoeve is, waar we goed in zijn en op welke 

wijze we dit zichtbaar maken.  

Het jaar 2016 ligt achter ons, en de vraag is dan ook of we daadwerkelijk de bühne zijn 

opgegaan. Hebben we ons kunnen profileren, zijn we meer zichtbaar geworden en 

weten jonge vrouwen ons te vinden, zelf of via via?  

Het antwoord ligt in het midden, want we mogen wel even op de bühne blijven. Ja ze 

hebben ons gevonden en ja, ze raken ons ook zo weer kwijt!  

Stichting Hadassa Hoeve is klein, en zal altijd een klein bootje blijven op de grote 

zorgzee. Dat maakt dat we altijd afhankelijk blijven van weersomstandigheden, moeten 

blijven investeren in onderhoud van de boot, en dicht bij de kust varen zodat de mensen 

ons kunnen zien.  

Afhankelijkheid maakt je kwetsbaar denken we vaak. Ik ervaar steeds meer dat 

kwetsbaarheid noodzakelijk is om te groeien. 

 

Menno Beute, 

Bestuurder Stichting Hadassa Hoeve  
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1. Samen - twee jonge vrouwen aan het woord 

  Stichting Hadassa Hoeve gelooft dat hulpverlening tot zijn recht komt, wanneer we zo 

min mogelijk werken vanuit de ‘hulpverleningsgedachte’. Anders gezegd: de vrouw op 

de hoeve werkt samen met de begeleider en dat is het! 

Twee jonge vrouwen vertellen over hun ervaringen. 

 

Hallo, 

Wij zijn twee meiden van de hoeve. We wonen hier nu allebei ongeveer een jaar. In dit 

stukje willen we drie punten even belichten. Namelijk: 5 kernpunten over de hoeve, onze 

ervaring en werkzaamheden. Veel leesplezier! 

Eerst gaan we de 5 kernpunten toelichten. We hebben jaarlijks een brainstorm dag. Op die 

dag kijken we naar verbeterpunten, maar net zo belangrijk kijken we ook naar de dingen 

die goed gaan. Op de afgelopen brainstorm dag zijn er vijf positieve punten naar voren 

gekomen die de Hoeve beschrijven. Dit zijn de punten eigenwijs, God, samen, liefdevol 

thuis en gewoon doen. 

Laten we beginnen met het punt ‘eigenwijs’ beginnen. Zoals je misschien al hebt bedacht is 

hij een beetje dubbelzinnig. Je kan hem namelijk op twee manieren lezen; eigen-wijs. Deze 

houd in dat je dingen op je eigen manier leert doen. Bijvoorbeeld met het ontdekken van je 

talenten, zodat je die kan inzetten. Ervaren wie JIJ bent is hier dus erg belangrijk. Nu 

eigenwijs, want ja soms zijn we nou eenmaal eigenwijs. 

Het hierop volgende woord is: liefdevol thuis. Dit woord staat voor hoe de Hoeve voor ons 

een veilige en liefdevolle plek is. Wij ervaren ook oprecht dat die liefdevolle en veilige 

sfeer hier heerst. 

Het derde punt dat we gaan toelichten is: samen. Bij dit punt leren we dat je niet alleen bent 

in je proces, en dat er altijd iemand naast je staat. Ook ontdekken we dat samen zijn mega 

gezellig is. Vooral hier! 

Het punt ‘gewoon doen’ is ook weer een dubbelzinnige. Want het betekend onder andere 

dat je soms lekker gewoon mag doen. Lekker jezelf mag zijn. Ook staat het voor het 

slootjes springen. Het jezelf uitdagen en tegen jezelf zeggen: “doe maar gewoon”. 

Last but not least is God. Ondanks dat niet iedereen in God gelooft, is Hij wel de fundering 

van de Hoeve. 

Alle punten hier boven zijn super mooi, alleen je moet het wel zo ervaren. Vandaar dat wij 

een stukje van onze ervaring met u willen delen. Doormiddel van onze fases: leunen, leven, 

leren en loslaten. Die we stapje voor stapje doorlopen, gaan we steeds meer de waarheid 

van de bovenstaande vijf punten inzien. Wij zitten nu allebei in de tweede fase en beginnen 

allebei te ervaren hoe geliefd we eigenlijk zien hier. We voelen ons veilig binnen de groep, 

wat maakt dat we het gezellig met elkaar hebben, diepe banden ontwikkelen en we hierdoor 

onszelf ook durven te geven.  

Wij als meiden onder elkaar hebben dikke humor, van woord grapjes naar zelfspot met een 

vleugje sarcasme. Dit maakt dat de sfeer ontspannen is en bepaalde situaties maakt het 

luchtiger. 

Wat erg fijn is, is dat we allemaal gelijk zijn. Dus wij als meiden zijn gelijk, maar door de 
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begeleiding worden wij geen cliënten genoemd. Sterker nog wij zijn echt “de meiden”. Wij 

leren juist op deze manier dat wij net zoveel waard zijn als ieder ander mens. 

Tot slot willen we u graag vertellen hoe wij ons zo wel vermaken op een dag. We wérken 

namelijk. Nee geen dagbesteding! Echt werk. We zijn best wel nuttig bezig. Zo mogen wij 

helpen bij het bouwen van de bed and breakfast en de vergaderlocatie. Jaja echte 

klusdames, want er is ook een geitenverblijf gerealiseerd, waar wij ook bij hebben mogen 

helpen. Naast al dat klussen runnen we ook met zijn allen Granny’s Barn. We maken 

bijvoorbeeld zelf producten die daar weer verkocht worden en we draaien de winkel en het 

theehuisje. Ook leren we schoonmaken, boodschappen doen, sporten we een keer in de 

week en hebben we PMT. PMT staat psychomotorische therapie. Jaja dat is een hele mond 

vol. Als u dit leest bent u aan het einde gekomen van dit verslag. Misschien tot ziens in 

Granny’s Barn. 
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2. Zorg 

  Jonge vrouwen met GGZ-problematiek begeleiden naar een waarde en liefdevol leven is 

gewoon een mooie taak. We kunnen er van alles over zeggen. Stel je eens voor dat je in 

een jaar tijd jonge vrouwen ziet groeien in zelfvertrouwen, grip ziet krijgen op het leven 

en ziet veranderen op gebied van bijvoorbeeld grenzen stellen. Als je dan ook nog eens 

beseft dat deze vrouwen voor opname vaak geen enkele mogelijkheid meer zien om te 

veranderen, dan maken wij elk jaar parelmomentjes mee, waar we dankbaar voor zijn.  

Op de hoeve hebben we zo onze eigen aanpak, die verweven zit in onze omgang met de 

vrouwen, de wijze van begeleiden maar ook in het begeleidingsmodel. We kijken terug 

op de verschillende gebieden die laten zien hoe de zorg op de hoeve in 2016 is verlopen. 

2.1 Beleid uitvoeren  Veiligheid, kwaliteit, personeel, financiën en natuurlijk zorg zijn de belangrijkste gebieden 

die zijn beschreven in het document: beleid met visie. Geen langdradige stukken, maar 

smart opgestelde beleidsregels die praktisch inzetbaar zijn op de werkvloer. 

In 2016 hebben we onderstaande beleidsstukken geëvalueerd en waar nodig aangepast.  

- Zorg van A tot Z: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 

- Veiligheid: 3.1 

- Kwaliteit: 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 

- Personeel: 5.1, 5.3, 5.5 

- Financieel beleid: geen  

2.2 Zorg in cijfers   Samen met de Start Foundation hebben we het middel WERK-bron ingezet om inzicht te 

krijgen in de resultaten en dan met name m.b.t. de deelname aan het arbeidsproces. Daar 

later meer over.  

Naast deze meting willen we vanaf 2016 een start maken met het inzichtelijk maken van 

onze zorg in het komen en gaan van vrouwen. Het wel of niet afronden van het traject 

maar ook de hoeveelheid aanvragen m.b.t. plaatsing/hulp.  

	ONDERDEEL	 PERCENTAGE		

Bezetting  86.25% (8 kamers) 

Nieuwe aanmeldingen  Onvoldoende gegevens  

Nieuwe plaatsingen  3 nieuwe plaatsingen  

Afronding gehele traject  0 vrouwen  

Gedeeltelijke afronding traject  4 vrouwen  

  
 

2.3 Start Foundation  In 2016 zijn we gestart met het werken met WERK-bron, een meetinstrument dat 

aangeboden wordt door de Start Foundation. De eerste meting is afgenomen in november 

2016. Elk half jaar zal deze meting herhaald worden, zolang de vrouwen op de hoeve 

wonen.  

Wanneer een jonge vrouw de hoeve heeft verlaten wordt getracht haar 1x per jaar de lijst 

in te laten vullen. We hopen op deze manier samen met de vragenlijst die de stichting zelf 

heeft ontwikkeld, goed zicht te krijgen op de ontwikkeling van de vrouwen na de 

begeleiding op de hoeve op korte en lange termijn.   
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2.4 Teamdag   In september 2016 hebben we een teamdag georganiseerd, waarin samen met de 

vrouwen een dag lang gesproken en gewerkt hebben aan onze kwaliteiten en onze 

verbeterpunten. Samen hebben we gebrainstormd over mogelijkheden om onze sterke 

kanten verder uit te bouwen en verbeterpunten om te zetten in concrete acties die 

moeten leiden tot verbetering.  

Als we deze teamdag samen moeten vatten komen de volgende punten naar voren: De 

positieve 5: liefdevol thuis, gewoon doen, eigen-wijs, God en Samen.  

Binnen het team is afgesproken deze sterke punten terug te laten komen binnen de hoeve, 

zodat externen hier ook mee in aanraking komen.  

Op het vlak van verbeteringen komen we tijdens de teamdag tot de volgende punten: 

- je netwerk kunnen onderhouden; 

- onverschilligheid/ verantwoordelijkheid dragen; 

- regels en afspraken; 

- communicatie; 

- werkzaamheden bakhuis (verdeling). 

Het team heeft afspraken gemaakt om bovenstaande knelpunten en verbetersuggesties in 

kleinere groepen verder uit te werken. 
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3. Werkvoorzieningen 

   Granny’s Barn groeit en groeit, en de volgende werkvoorziening komt er inmiddels aan. 

We merken dat de vrouwen echt ervaren dat het plekken van hen zijn. Werkplekken 

waar ze aan de slag kunnen met gekregen talenten. Talenten die soms zo zijn 

ondergesneeuwd door verleden en de gebeurtenissen die daar hebben plaats gevonden. 

We merken en ervaren als stichting dat ons concept werkt en de vrouwen vaak met veel 

plezier in het theehuis werken. We kijken met dankbaarheid terug op een zeer geslaagd 

jaar.  

3.1 Granny’s Barn   Granny’s Barn heeft haar eerste volledige jaar achter de rug. Een jaar waarin we van alles 

moesten leren, van het maken van een gedegen schoonmaakrooster tot een goede 

logistieke werkwijze in het klein keukentje van de barn. 

In de zomermaanden was er een sterke toeloop van klanten, met name de fietsers en 

wandelaars namen fors toe. Het terras werd volop gebruikt en soms kwamen we tafels 

tekort.  

In het jaar 2016 hebben we de winst geïnvesteerd in verschillende zaken die de winkel 

beter/compleet maken. Zo hebben we de auto bestickerd, zijn er voor het terras parasols 

aangekocht en een buitenvriezer voor het ijs. Ook is er horecakleding aangekocht voor 

degenen die in de winkel werken.  

3.2 Vergaderlocatie  In 2016 is de realisatie van vergaderlocatie echt begonnen. Sterker nog, er is al heel veel 

werk verzet: 

- uitgraven en uitzetten van de ruimte; 

- de vloer is gestort; 

- de stalen constructie is geplaatst; 

- het dak is geplaatst en voorzien van 9.000 dakpannen. 

De vrouwen hebben samen met vrijwilligers veel werk verzet. In overleg met de aannemer 

is gezocht naar gezamenlijke inzet, waarbij keer op keer is gekeken naar wie wat kan doen. 

Het heeft geleid tot een prachtig resultaat, waar we in 2017 een vervolg aan geven.  
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4. Personeel 

  In 2016 hebben we ruim vier jaar ervaring met personeel, of het nu vrijwilligers zijn of 

personeelsleden in loondienst. 4 jaar samen bouwen aan een kleinschalige voorziening 

waar jonge vrouwen mogen wonen en werken. Zonder deze mensen was het nooit 

gelukt om een stabiel en veilig thuis te bieden aan de vrouwen op de hoeve. Hun inzet, 

flexibiliteit maar ook hun kennis en kunde waren in 2016 van grote waarde. 

4.1 Sterk, stabiel en 

betrokken  

 Klein zijn heeft 1 groot voordeel, namelijk dat je elkaar makkelijk en goed leert kennen. 

Tijdens zowel formele als informele momenten heb je de mogelijkheid elkaar te spreken, 

interesse te tonen in elkaars leven en je meer te verdiepen in het wel en wee van je 

collega. Deze betrokkenheid zien we terug in de onderlinge samenwerking en omgang, 

maar ook de wijze waarop steun wordt geboden in privéaangelegenheden is daar een  

voorbeeld van.  

Ook in het ziektecijfer zien we deze betrokkenheid terug. We hebben in het jaar 2016 

nauwelijks ziekteverzuim gehad onder personeel. Over het gehele jaar zien we een 

verzuimpercentage van 1,2 procent.  

In het jaar 2016 hebben we geen wisselingen gehad qua personeelsbestand. Op de hoeve 

werken we met 4 begeleiders en 1 administratief medewerker naast het kerngezin dat op 

de hoeve woont. 

4.2 Groeien in kennis  De doelgroep die op de hoeve hulp ontvangt is een complexe doelgroep. Een doelgroep 

die vraagt om een professionele benadering en begeleiding - hoeveel je ook kan bereiken 

met liefde, duidelijkheid en veiligheid. Vaak is kennis over de doelgroep en de daarbij 

horende problematiek een pre. 

Om bovenstaande kennis te vergroten is in 2016 geïnvesteerd in training en begeleiding: 

- Het team heeft maandelijks begeleiding ontvangen van een GZ psycholoog door 

middel van casuïstiek bespreking; 

- Het team heeft een dag training gehad over het begeleiden van vrouwen met 

persoonlijkheid problematiek, depressie, autisme; 

- Het team heeft een dag training gevolgd over het thema verlies; 

- 1 personeelslid heeft persoonlijke supervisie ontvangen. 

4.3 Registreren   Alle personeelsleden zijn ingeschreven bij het Registerplein, behalve 1 collega die 

momenteel in de ziektewet zit. Hij zal bij herstel in 2017, zichzelf ook registreren.  

Voor de registratie is het belangrijk om al het personeel te blijven scholen en daarmee de 

deskundigheid te vergroten / stabiliseren.  

  



Jaarverslag 2016 Stichting Hadassa Hoeve pagina 10 

5. Verslag van de Raad van Toezicht 

  De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: 

- Mevr. Anitha Bredewold, secretaris 

- Dhr. Riekent van den Dolder, penningmeester  

- Dhr. Piet van Pelt, voorzitter 

In 2016 heeft de Raad van Toezicht vier maal vergaderd met de bestuurder. 

Een mooi team van professionals en vrijwilligers onder leiding van bevlogen mensen, 

Menno en Karin Beute. Zij maken het ons wel gemakkelijk. Menno heeft zijn taak als 

directeur-bestuurder van de stichting goed inhoud gegeven. Karin runt samen met de 

vrouwen haar “eigen winkel” Granny’s Barn, het theehuisje met buitenterras en een 

collectie leuke woonaccessoires. 

De dagelijkse leiding en de zorg voor de jonge vrouwen en hun helpers kost veel tijd en 

aandacht en is niet altijd aanleiding tot een ‘zorgeloos’ bestaan. In 2016 is er veel energie 

gestopt in de borging van de zorg, visie en werkwijze. De professionalisering van het team 

is een kerntaak en vraagt creativiteit, want de geborgenheid van deze kleine voorziening 

moet centraal blijven staan. Een veilige plek voor deze jonge vrouwen is noodzaak. 

Mede in dit verband is het goed om te zien dat er op de Hoeve wordt gewerkt vanuit 

zuivere motieven. Het team wordt bijgestaan door een goede coach en GGZ-psycholoog. 

Het team werkt aan kwalificaties en volgt cursussen. 

Als Raad van Toezicht respecteren wij de gevoeligheden en de privacy waar deze vrouwen 

recht op hebben. Zelfs op afstand zie je de verwoestende gevolgen van (machts)misbruik, 

maar je ziet ook de heilzame gevolgen van het schuilen in een christelijke setting en je ziet 

dat liefde geven in navolging van Jezus de vrouwen terugbrengt naar een leefbare situatie.  

Stichting Hadassa Hoeve werkt nog steeds aan de realisatie van het hele plan. Bij de 

realisatie daarvan worden de vrouwen zoveel als mogelijk samen met de vrijwilligers 

betrokken. Rond de hoeve vinden de vrouwen hun werk in Granny’s Barn en er wordt 

gezorgd voor de geiten. In 2016 is begonnen met de bouw van de vergaderlocatie met bed 

en breakfast faciliteiten, een meerjarenproject waar de vrouwen ook aan meewerken samen 

met een groep vrijwilligers. Ook de realisatie van deze vergaderlocatie is alleen maar 

mogelijk door de vele fondsen, bedrijven en particulieren die royaal bijdragen. 

In 2016 hebben we vanuit onze rol meegekeken met de directeur en daar waar nodig 

gevraagd en ongevraagd advies gegeven. Samen met de directeur en de accountant hebben 

we het financiële proces besproken en ook de zakelijke kant van de Stichting Hadassa 

Hoeve in een gezond perspectief gezet.  

We hopen en bidden dat gezondheid, energie en ‘bevlogenheid’ van Menno, Karin en het 

team tot zegen mag blijven voor de groep jonge vrouwen die werken aan hun herstel en een 

stabiele persoonlijkheid. 

 

Namens de Raad van Toezicht, 

Piet van Pelt 
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6. Financiën 

  Financieel gezien was 2016 een relatief zwaar jaar. Het resultaat over het boekjaar 2016 

bedroeg negatief € 30.115. Dit is een daling van het resultaat van € 115.527. De 

opbrengsten daalden met € 80.000 naar € 317.746, waarnaast de kosten stegen met 

€ 35.490 naar € 347.861. 

De meeste opbrengsten bestaan uit de PGB ontvangsten, namelijk € 268.000. De rest van 

de opbrengsten bestaat uit giften en verhuuropbrengsten. De daling van de opbrengsten 

t.o.v. 2015 zit met namen in de PGB opbrengsten namelijk € 33.000, in de giften € 38.000 

en verhuuropbrengsten € 27.000. 

De kosten zijn dus in 2016 gestegen. De grootste stijging zit in de personeelskosten. Deze 

kosten stegen met € 23.000. Het personeelsbestand is toegenomen om de juiste zorg te 

kunnen bieden. Daarnaast is in 2016 de administratie opgeschoond en is er een inhaalslag 

gemaakt m.b.t. de kwaliteit van de administratie. Dit resulteert in een eenmalige 

afboeking van € 18.524 aan oude vorderingen. Deze zijn geboekt als bijzondere last.  

Ook in 2016 is er weer € 10.000 gereserveerd voor toekomstig groot onderhoud.  

In 2016 is er verder gegaan met de verbouw van de gebintenschuur naar vergaderlocatie. 

Deze investering bedroeg in 2016 € 128.000. Daarnaast is er nog een auto, gazonmaaier en 

ander inventaris geïnvesteerd. De totale investering bedroeg € 150.000.  

In 2016 zijn er geen nieuwe lenigen opgenomen. De totale schuldenlast aan 

kredietinstellingen bedroeg per 31 december 2016 € 930.796. De aflossing die in 2017 

moet plaatsvinden op deze schuld bedraagt € 47.785. De jaarlijkse rentelast bedraagt 

€ 26.000. 

 

 





 

1.2 Informatie over de stichting

Rechtsvorm
Blijkens akte d.d. 16 juli 2008, verleden voor notaris mr. G. Venema, werd de stichting per genoemde datum
opgericht.

Blijkens akte d.d. 11 maart 2009, verleden voor notaris mr. B.G. Guichelaar, werden de statuten voor het laatst
gewijzigd.

Doelstelling/activiteiten
De doelstelling luidt volgens uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland
d.d. 23 februari 2016: het doen uitoefenen van een hoeve die 24-uurs opvang biedt aan jongeren van 16 tot 25 jaar
die om wat voor reden dan ook niet zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

Bestuur
Het bestuur wordt gevoerd door de heer L.M. Beute. 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht wordt gevoerd door:
- de heer P.J. van Pelt
- mevrouw J.G. Bredewold-Lambers
- de heer R. van den Dolder

Algemeen
De financiële gegevens van Granny's Barn wordt in een aparte administratie verwerkt. Samen met de financiële
gegevens van Stichting Hadassa Hoeve is dit verwerkt in deze jaarrekening.
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2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2016 

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1.073.500 957.996
Andere vaste bedrijfsmiddelen 57.192 49.502

1.130.692 1.007.498

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren - 27.730
Overige vorderingen en overlopende activa 14.324 3.615

14.324 31.345

Liquide middelen 89.230 174.161

1.234.246 1.213.004
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31-12-2016 31-12-2015

€ €

Passiva
Vermogen 75.105 105.220

Voorzieningen
Overige voorzieningen 30.000 20.000

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 883.011 944.059
Overlopende passiva 161.750 79.250

1.044.761 1.023.309

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 47.785 32.785
Crediteuren - 4.258
Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.345 8.064
Overige schulden en overlopende passiva 26.250 19.368

84.380 64.475

1.234.246 1.213.004
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2.2 Staat van baten en lasten over 2016 

2016 2015

€ €

Baten 317.746 397.783

Personeelskosten 224.239 201.819
Afschrijvingen 24.954 17.291
Bijzondere baten en lasten 17.942 2.897
Huisvestingskosten 25.907 23.312
Bedrijfskosten 5.153 13.665
Verkoopkosten 6.807 3.896
Kantoorkosten 3.684 6.434
Algemene kosten 12.441 15.009
Financiële baten en lasten 26.734 28.048

Som der lasten 347.861 312.371

Netto resultaat vóór belastingen -30.115 85.412
Belastingen gewoon resultaat - -

Netto resultaat na belastingen -30.115 85.412
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2.3 Algemene toelichting

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Hadassa Hoeve is feitelijk en statutair gevestigd op De Vaart 12, 7784 DJ te Ane en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 08178715.

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Hadassa Hoeve bestaan uit: het doen uitoefenen van een hoeve die 24-uurs opvang
biedt aan jongeren van 16 tot 25 die om wat voor reden dan ook niet zelfstandig kunnen functioneren in de
maatschappij.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op
terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen voor het
verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van
het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud
gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud
en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Voorziening voor groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te
verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte
bedrag van het groot onderhoud en de periode die tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Stichting Hadassa Hoeve 8



 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het boekjaar. De resultaten op
transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd; verliezen worden verantwoord zodra zij
voorzienbaar zijn. De lasten worden bepaald met inachtnemen van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Pensioenlasten
Stichting Hadassa Hoeve heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten
zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een
terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als
verplichting op de balans opgenomen.
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2.4 Toelichting op de balans

Activa 

Vaste activa

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden samengevat: 

Bedrijfsge-
bouwen en -
terreinen

Andere vaste
bedrijfsmidde-
len

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2016
Aanschafwaarde 984.160 75.862 1.060.022
Afschrijvingen -26.164 -26.360 -52.524

Boekwaarde per 1 januari 2016 957.996 49.502 1.007.498

Mutaties boekjaar  
Investeringen 130.953 19.273 150.226
Afschrijvingen -15.449 -9.505 -24.954
Desinvesteringen aanschafwaarde - -7.000 -7.000
Desinvesteringen cumulatieve af-
schrijvingen - 4.922 4.922

  115.504 7.690 123.194

Stand per 31 december 2016
Aanschafwaarde 1.115.113 88.135 1.203.248
Afschrijvingen -41.613 -30.943 -72.556

Boekwaarde per 31 december 2016 1.073.500 57.192 1.130.692

De boerderij is in 2010 aangekocht voor € 642.859. Hierop is aan subsidies afgeboekt € 154.950. 
De aanschafwaarde bedraagt dan ook € 487.909. 

In 2011 en 2012 is de boerderij verbouwd voor totaal € 733.380. Hierop is aan subidies afgeboekt € 288.500. De
totale aanschafwaarde per 31 december 2013 bedraagt dan ook € 444.880.

In 2014 is er op de verbouwing uit 2011 € 10.000 en € 7.552 als subsidie in mindering gebracht op de
aanschafwaarde van de verbouwing. De totale aanschafwaarde per 31 december 2014 bedraagt € 427.328.

In 2015 er is op de verbouwing uit 2011 € 10.000 als subsidie in mindering gebracht op de aanschafwaarde van de
verbouwing. De totale aanschafwaarde per 31 december 2015 bedraagt € 417.328

De totale aanschafwaarde (inclusief de overige investeringen) bedraagt per 31 december 2016 € 1.115.113.

De opbrengst van de desinvesteringen heeft € 2.660 bedragen. Hierop is een boekwinst gerealiseerd van € 582. Dit
bedrag is opgenomen onder het resultaat verkoop activa.   

Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage.
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Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2016 31-12-2015

€ €
Debiteuren
Debiteuren - 27.730

Overige vorderingen en overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen 14.324 3.417
Overlopende activa - 198

14.324 3.615

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 12.940 3.417
Pensioenen 1.384 -

14.324 3.417

Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen - 198

Liquide middelen

Kas 300 300
Overlopende kruisposten 927 400
Rabobank rekening courant .541 20.884 50.503
Rabobank rekening courant Granny's Barn 1.889 661
Gezamenlijke bewonersrekening 539 254
Rabobank BedrijfsBonusrekening 23.598 94.593
Rabobank Bedrijfsspaarrekening 41.093 27.450

89.230 174.161
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Passiva 

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Vermogen

Vermogen 105.220 105.220
Resultaat boekjaar -30.115 -

75.105 105.220

Voorzieningen

Overige voorzieningen

Kostenegalisatievoorzieningen 30.000 20.000

Kostenegalisatievoorzieningen
Voorziening groot onderhoud gebouwen 30.000 20.000

2016 2015

€ €
Voorziening groot onderhoud gebouwen
Stand per 1 januari 20.000 10.000
Dotatie 10.000 10.000

Stand per 31 december 30.000 20.000

Het betreft een voorziening voor toekomstig uit te voeren groot onderhoud 
ten behoeve van de boerderij gelegen aan De Vaart 12 te Ane. 

Langlopende schulden

31-12-2016 31-12-2015

€ €
Schulden aan kredietinstellingen
Leningen 883.011 944.059

Leningen
Protestants Diaconaal Krediet Nederland 600.000 630.000
Nationaal Restauratiefonds 83.011 85.846
Stichting Kerkelijk Geldbeheer .6177 110.000 128.213
Stichting Kerkelijk Geldbeheer .7002 90.000 100.000

883.011 944.059
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2016 2015

€ €
Protestants Diaconaal Krediet Nederland
Stand per 1 januari
Hoofdsom 750.000 750.000
Cumulatieve aflossing -90.000 -60.000

Saldo per 1 januari 660.000 690.000

Mutaties boekjaar
Aflossing -30.000 -30.000

Stand per 31 december
Hoofdsom 750.000 750.000
Cumulatieve aflossing -120.000 -90.000
Kortlopend deel -30.000 -30.000

Saldo per 31 december 600.000 630.000

Dit betreft een in 2011 door Protestants Diaconaal Krediet Nederland 
verstrekte lening groot € 750.000.
De resterende looptijd bedraagt 21 jaar.
De aflossing is € 30.000 per jaar, ingaande op 1 januari 2013.
Het rentepercentage bedraagt 2,75%.
De aflossingsverplichting 2017 is opgenomen onder de
kortlopende schulden.

De volgende zekerheden zijn verstrekt:
- Eerste hypotheek op de onroerende zaken gelegen aan De Vaart 12 te Ane.
- Pandrecht inzake vorderingen.
- Pandrecht inzake roerende zaken.

2016 2015

€ €
Nationaal Restauratiefonds
Stand per 1 januari
Hoofdsom 100.000 100.000
Cumulatieve aflossing -11.369 -8.113

Saldo per 1 januari 88.631 91.887

Mutaties boekjaar
Aflossing -2.835 -3.256

Stand per 31 december
Hoofdsom 100.000 100.000
Cumulatieve aflossing -14.204 -11.369
Kortlopend deel -2.785 -2.785

Saldo per 31 december 83.011 85.846

Dit betreft een in 2011 door het Nationaal Restauratiefonds 
verstrekte lening groot € 100.000.
De resterende looptijd bedraagt 25 jaar.
De annuïteit is € 4.164 per jaar.
Het rentepercentage bedraagt 1,5%.
De aflossingsverplichting 2017 is opgenomen onder de
kortlopende schulden.

De volgende zekerheden zijn verstrekt:
- Tweede hypotheek op de onroerende zaken gelegen aan De Vaart 12 te Ane.
- Pandrecht inzake vorderingen.
- Pandrecht inzake roerende zaken.
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2016 2015

€ €
Stichting Kerkelijk Geldbeheer .6177
Stand per 1 januari
Hoofdsom 250.000 249.424
Cumulatieve aflossing -121.787 -9.712

Saldo per 1 januari 128.213 239.712

Mutaties boekjaar
Verhoging - 576
Aflossing -8.213 -112.075

Saldo mutaties boekjaar -8.213 -111.499

Stand per 31 december
Hoofdsom 250.000 250.000
Cumulatieve aflossing -130.000 -121.787
Kortlopend deel -10.000 -

Saldo per 31 december 110.000 128.213

Dit betreft een in 2011 door Stichting Kerkelijk Geldbeheer
verstrekte lening groot € 250.000.
Het betreft een langlopende lening met de flexibiliteit van een rekening-courant.
Het krediet wordt ingeperkt met € 10.000 per jaar, voor het eerst op 1 januari 2013.
Het rentepercentage bedraagt 4,35%.
De rente wordt jaarlijks achteraf betaald.

2016 2015

€ €
Stichting Kerkelijk Geldbeheer .7002
Stand per 1 januari
Hoofdsom 100.000 -

Saldo per 1 januari 100.000 -

Mutaties boekjaar
Verhoging - 100.000
Aflossing -5.000 -

Saldo mutaties boekjaar -5.000 100.000

Stand per 31 december
Hoofdsom 100.000 100.000
Cumulatieve aflossing -5.000 -
Kortlopend deel -5.000 -

Saldo per 31 december 90.000 100.000

Dit betreft een in 2015 door Stichting Kerkelijk Geldbeheer verstrekte
lening groot € 100.000.
Het betreft een langlopende lening met de flexibiliteit van een rekening-courant.
De lening heeft een looptijd van 20 jaar.
Het krediet wordt ingeperkt met € 5.000 per jaar, voor het eerst op 1 januari 2016.
Het rentepercentage bedraagt 2,60%.
De rente wordt jaarlijks achteraf betaald.

De volgende zekerheden zijn verstrekt:
- Pandrecht inzake vorderingen, alle inventaris en waardepapieren.
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31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidies en giften 161.750 79.250

Totaal 161.750 79.250

Dit betreffen ontvangen subsidies en giften ten behoeve van 
de realisatie van de vergaderlocatie.

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichting langlopende schulden 47.785 32.785

Aflossingsverplichting langlopende schulden
Nationaal Restauratiefonds 2.785 2.785
Protestants Diaconaal Krediet Nederland 30.000 30.000
Stichting Kerkelijk Geldbeheer .6177 10.000 -
Stichting Kerkelijk Geldbeheer .7002 5.000 -

47.785 32.785

Crediteuren
Crediteuren - 4.258

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 10.345 7.967
Pensioenen - 97

10.345 8.064

Overige schulden en overlopende passiva
Nettolonen 266 -
Te betalen rente leningen 14.660 9.075
Nog te betalen kosten 1.815 1.815
Reservering vakantiegeld 9.509 8.478

26.250 19.368
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 2015

€ €

Baten
Opbrengst PGB 267.664 300.243
Schenkingen en giften 31.108 68.198
Fondsen en subsidies 2.077 -
Verhuuropbrengsten 43.943 70.981
Overige inkomsten 266 -
Granny's Barn 13.437 2.503

358.495 441.925
Kosten fondswerving - -12.432
Kosten bewoners -30.408 -25.748
Inkoop Granny's Barn -10.341 -5.962

317.746 397.783

Personeelskosten
Lonen en salarissen 161.783 148.839
Sociale lasten en pensioenlasten 48.580 41.751
Overige personeelskosten 13.876 11.229

224.239 201.819

Lonen en salarissen
Brutolonen 168.883 139.306
Mutatie schuld vakantiegeld 1.031 14.583
Ontvangen ziekengeld -8.131 -5.050

161.783 148.839

Sociale lasten en pensioenlasten
Premies sociale verzekeringen 29.251 26.125
Pensioenpremie personeel 19.329 15.626

48.580 41.751

Overige personeelskosten
Reiskostenvergoeding 2.218 1.792
Studie- en opleidingskosten 2.852 2.545
Kosten salarisverwerking 1.479 729
Ziekengeldverzekering 4.442 3.038
Overige personeelskosten en verteringen 2.885 3.125

13.876 11.229

Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa 24.954 17.291

Afschrijvingen materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 15.449 9.514
Andere vaste bedrijfsmiddelen 9.505 7.777

24.954 17.291
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2016 2015

€ €

Bijzondere baten en lasten
Bijzondere lasten voorgaand jaar - 2.897
Resultaat verkoop activa -582 -
Afboeking oude debiteuren 18.524 -

17.942 2.897

Huisvestingskosten
Betaalde huur - 1.145
Onderhoud gebouwen 2.205 1.221
Onderhoud terreinen 1.828 -
Schoonmaakkosten 960 578
Gas, water en elektra 8.225 7.824
Onroerende zaakbelasting 2.152 2.487
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen 10.000 10.000
Overige huisvestingskosten 537 57

25.907 23.312

Bedrijfskosten
Reparatie en onderhoud inventaris 868 9.839
Autokosten 4.285 3.826

5.153 13.665

Verkoopkosten
Publiciteitskosten 4.968 3.899
Representatiekosten 1.839 33
Reis- en verblijfkosten - 63
Overige verkoopkosten - -178
Giften - 79

6.807 3.896

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden - 1.119
Porti 146 350
Telefoon- en faxkosten 2.241 2.557
Drukwerk 1.297 635
Kosten automatisering - 1.773

3.684 6.434

Algemene kosten
Abonnementen en contributies 1.125 1.744
Assurantiepremie 5.910 8.666
Accountantskosten 1.500 2.819
Bijzondere dienstverlening accountant 2.137 -
Betalingsverschillen -11 -
Overige geldboetes - 447
Overige algemene kosten 1.780 1.333

12.441 15.009
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2016 2015

€ €

Financiële baten en lasten
Ontvangen depositorente - -133
Betaalde bankrente en kosten 327 503
Rente lening Stichting Kerkelijk Geldbeheer 7.752 8.157
Rente lening Protestants Diaconaal Krediet Nederland 17.326 18.150
Rente lening Nationaal Restauratiefonds 1.329 1.371

26.734 28.048

Ane, 27 juni 2017

L.M. Beute
Bestuurder
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Bijlagen
- Overzicht van materiële vaste activa
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Colofon
de Jong & Laan
accountants belastingadviseurs
Molensteen 30
7773 NM  Hardenberg
0523-26 47 85
hardenberg@jonglaan.nl
www.jonglaan.nl

De Jong & Laan Accountants B.V., gevestigd te Almelo, K.v.K. 06054458. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland te Enschede onder nr 08153431, zijn in te zien op www.jonglaan.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.   


