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Inleiding 

  

 

2019 was een jaar, waarin we besloten om onze werkwijze kritisch onder de loep te nemen. In de 

loop van de jaren zagen we al een verschuiving van de begeleiding van zorg aan kwetsbare vrouwen 

van het kerngezin naar een team van professionals. Nu schrijven we een projectplan om te borgen 

wat we hebben en het goede te behouden, maar tevens nog verder te professionaliseren.  

Naast de plannen voor de toekomst, zijn we als team dankbaar dat we ook in 2019 weer vrouwen 

mochten begeleiden richting een toekomst die van waarde is. Elk jaar is het weer bijzonder om te 

merken dat vrouwen in een uitzichtloze situatie, de veerkracht hebben om weer op te staan.   

In dit alles ervaren we de zegen van onze Hemelse Vader, hij brengt de vrouwen die onze zorg nodig 

hebben. Hij geeft wijsheid en inzicht en zegent de begeleiding in de breedste zin van het woord! 

Menno Beute,  

Bestuurder Stichting Hadassa Hoeve 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://wijkbelangwesteinde.nl/verslag-commissie-leefomgeving-17-mei/&psig=AOvVaw2K3xTou9KBj1non7F9-pRb&ust=1589875890966000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCntLD7vOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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1. Kwaliteit   

1.1  Monitoring   Jaarlijks controleren we onze beleidsdocumenten en stellen die bij als dat 

nodig is. Daarnaast kijken we of er nieuw beleid geschreven moet worden 

vanwege ontwikkelingen binnen de zorg.  

Het afgelopen jaar zijn verschillende protocollen en beleidstukken 

herschreven. Samen met het team is in het najaar gekeken naar de visie zoals 

die is beschreven in de vier ll-en (leunen, leven, leren, loslaten), het 

begeleidingsmodel voor de vrouwen. De praktijk leerde dat kleine 

aanpassingen nodig waren en door samen te evalueren is het 

begeleidingsmodel vernieuwd en sluit het beter aan op de begeleiding van de 

vrouwen.  

Naast het herschrijven van de het begeleidingsmodel zijn verschillende 

documenten herschreven op het gebied van kwaliteit, financiën en 

personeel.  

1.2 Begeleiding door 

GZ-psycholoog 

 

 Al een aantal jaar wordt het team van de Hadassa hoeve begeleid door een 

GZ psycholoog die veel ervaring heeft op het gebied van jongeren en trauma 

gerelateerde problematiek.  Maandelijks wordt de casuïstiek doorgenomen 

en besproken tijdens onze vergaderingen.  

In het jaar 2019 is er extra aandacht geweest voor de LVB (licht verstandelijk 

beperkt) doelgroep en zijn verschillende hulpmiddelen in de begeleiding 

doorgenomen en besproken. De LVB doelgroep komt met enige regelmaat 

terug op de hoeve en vraagt extra begeleiding en afstemming. We merken 

vooral dat we moeten afstemmen op het gebied van zelfstandigheid. Nog 

meer inzicht krijgen in welke beperkingen een andere route vragen om de 

desbetreffende vrouw te ondersteunen in de stappen die ze moet maken 

richting zelfstandigheid.  

1.3 Vervolg stage 

onderzoek en 

verbeterpunten 

keuringsdienst van 

waarden  

 Twee verschillende onderzoeken zijn de afgelopen jaren uitgevoerd door de 
stagiaires van hoge school VIAA.  

Eén onderzoek heeft zich gericht op de ouderparticipatie en is in 2018 deels 
doorgevoerd in het beleid als het gaat om ouders/verzorgers. In 2019 zou 
hier een vervolg aan worden gegeven, maar dat is grotendeels niet 
gerealiseerd. In 2020 krijgt dit onderzoek een vervolg. Het onderzoek uit 
2018 over de acquisitie van de Hadassa hoeve  is wel helemaal doorgevoerd 
en omgezet in actiepunten die jaarlijks terugkomen.  

 

Rondom PR zijn verschillende aanbevelingen wel doorgevoerd. Zowel in de 
advertenties, foldermateriaal als op de website zijn die veranderingen 
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zichtbaar, bijvoorbeeld het duidelijker laten doorklinken van de steun aan de 
vrouwen.  

We zijn in 2019 ook gestart net een 6 wekelijkse blog op onze website. In 
deze blogs vertellen de vrouwen wat hen bezig houdt, hoe ze het traject op 
de hoeve ervaren en wat hen helpt in het vinden van je eigen ik, je angsten 
overwinnen en het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld.  

 

 
 

Keuringsdiensten van 

waarden  

 De hoeve heeft de keuze gemaakt om een extern bureau in te schakelen en 
te laten onderzoeken of wij onze eigen visie naleven en in de praktijk en er 
handen en voeten aangeven.  

Er is door dit bureau veelvuldig gesproken met medewerkers, de vrouwen op 
de hoeve, ouders en externe samenwerkingspartners. De aanbevelingen die 
deels zijn voortgekomen uit deze gesprekken zijn grotendeels doorgevoerd in 
het afgelopen jaar. Een korte samenvatting daarvan: 

 

- Onze kracht zit in nabijheid en tegelijkertijd is dat onze valkuil. Zitten 
we soms niet te dichtbij en vergeten we voor ons zelf te zorgen? In 
het afgelopen jaar is mede daarom afgesproken om elkaar vaker te 
horen d.m.v. intervisie.  

- In de quickscan wordt gesproken over de dagelijkse hectiek en de 
daarbij komende actiepunten. Wie doet wat en welk functie is 
waarvoor verantwoordelijk. Door de aanstelling van de teamcoach en 
de werkbegeleider zijn verschillende taken en verantwoordelijkheden 
beter weggezet en ontstaan er meer onderlinge contactmomenten 
tussen collega’s. 

- De aanmeldingsprocedure is beter afgestemd en wordt door 
meerdere personen uitgevoerd. Juist door samen op te trekken is aan 
de voorkant meer duidelijkheid ontstaan over welke vrouw  wel of 
juist niet past op de hoeve.  

- We willen het concept van de hoeve meer delen. We merken dat onze 
relatiegerichte manier van merken veel draagvlak heeft en externe 
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hulpverleners verlangen naar een soortgelijke werkwijze ben hen op 
de werkvloer. Ze zien de meerwaarde van naast elkaar staan i.p.v. de 
bekende rol van cliënt en hulpverlener   

- We maken steeds meer contact en werken meer samen met 
bestaande GGZ instellingen en merken dat we beter gevonden 
worden. In het jaar 2019 is bewust aandacht besteed aan bekendheid 
door berichtgeving op social media. Daar gaan we in 2020 mee verder.  

- De ambulante zorg /de fase van leren en loslaten is nog onvoldoende 
ontwikkeld. In het projectplan is de realisatie van begeleid wonen 
uitvoerig beschreven en daarmee komen de laatste fases beter tot 
hun recht De ambulante tak krijgt meer vorm.   
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2. Gebouwen, terreinen en werkvoorziening  

2.1 Grannys Barn  Ook dit jaar heeft Grannys Barn weer een centrale plek ingenomen als het 
gaat om de werkzaamheden voor de vrouwen. Het hele jaar zijn er hightea’s 
gekocht en verzorgd en heeft het theehuis een rol gespeeld in een bruiloft, 
een regionale wandeltocht en zijn er nieuwe producten gepromoot, zoals 
Poolse Bunzlau en de wandel-app.  

 

De wandelapp is mede mogelijk gemaakt door de steun van de provincie 
Overijssel. In maand mei zijn de eerste groepen de wandelapp gaan 
gebruiken en mochten we de eerste reactie ontvangen van de wandelaars.  
 

Naast de wandelapp is het kookboek van de vrouwen in zijn geheel 
afgerond. Met ondersteuning van ontwerpbureau Bredewold is het geheel 
vormgegeven en zijn alle teksten en foto’s definitief gemaakt. Het was goed 
om te zien dat de vrouwen hierin een grote rol hebben gespeeld. Vele 
teksten, gerechten en ideeën over de vormgeving komen bij hen vandaan. 
De visie dat doen echt helpt, was in dit project volop zichtbaar.  

 

Verschillende vrouwen hebben met eigen talenten verschillende producten 
gerealiseerd voor het theehuis. mooie producten die niet van echt zijn te 
onderscheiden. Elk jaar vult de winkel zich met dergelijke producten en 
mogen de vrouwen met trots laten zien waartoe ze in staat zijn.    
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2.2 B&B / begeleid 

wonen 

 Het projectplan waar we in de inleiding over spreken is grotendeels gericht 
op de realisatie van ons nog af te bouwen gebouw, waar drie 
appartementen komen die gebruikt gaan worden door vrouwen die in fase 
drie werken aan zelfstandigheid. De begeleidende ondersteuning vindt nog 
plaats vanuit de hoeve.  
 
Samen met het team van de hoeve, de raad van toezicht en verschillende 
externe betrokkenen is gekeken naar de huidige staat van het gebouw, de 
functies die we in het gebouw willen realiseren en de investeringen die nog 
gedaan moeten worden. In de zomer van 2019 is het projectplan 
geschreven wat gericht is op de het operationeel krijgen van de nog af te 
bouwen locatie.  
 
In het najaar zijn de wijzigingen besproken met de gemeente en zijn er 
afspraken gemaakt over de wijzigingen binnen het bestemmingsplan.  
 
Door deze wijzingen zijn de interne verbouwingen opgeschort tot het 
nieuwe plan is goedgekeurd door de gemeente. De wijzingen hebben 
namelijk veel invloed op de verdelingen van de ruimtes binnen het gebouw. 
 
De achtergevel kon wel 
afgewerkt worden. Met 
steun van LJ-Solutions is 
de achtergevel bekleed 
met neolife, een 
duurzaam gevelsysteem 
wat ook is gebruikt aan 
de voorzijde en onder 
de kozijnen.  
 

2.3 Boerderij  In 2019 was er geen sprake van groot onderhoud. Wel zijn de noodzakelijke 
onderhoudsverplichtingen uitgevoerd voor de CV installatie en de 
brandvoorziening.   De gevel van de boerderij vraagt deels om onderhoud 
zoals dit is aangeven in het meerjarig onderhoudsplan. Dat is in 2019 niet 
gebeurd, maar wordt in 2020 opgepakt.  
 
De woonkamer en verschillende slaapvertrekken vragen eveneens om 
onderhoud. In december zijn verschillende aanvragen gedaan bij fondsen 
die in het verleden de hoeve hebben gesteund. Met de aangevraagde 
gelden zal de woonkamer een update krijgen en worden verschillende 
materialen vervangen in de kantoren. Ook  worden verschillende ruimtes 
voorzien van een nieuw laagje verf. 
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BHV / ontruiming   Het bedrijfsnoodplan is dit jaar verder uitgeschreven en besproken binnen 
het team. Het bedrijfsnoodplan geeft in verschillende hoofdstukken weer 
wat er van medewerkers wordt verwacht bij een calamiteit en welke 
functies de BHV-ers hebben. 
 
Ook dit jaar hebben twee medewerkers de herhalingscursus gevolgd m.b.t. 
de brandveiligheid en het voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. 
De belangrijkste uitkomsten zijn besproken met de collega’s en met de 
vrouwen zijn verschillende  handelingen doorgesproken m.b.t. de 
brandveiligheid en de vluchtroutes bij brand.  
 

Erf   Het afgelopen jaar heeft de hoeve veel last gehad van de eiken processie 
rups. Verschillende velden rondom de boerderij waren in de zomer niet 
toegankelijk. Met name het veld naast de boerderij waar de vrouwen vaak 
gebruik van maken, had veel last van de bekende haartjes. In overleg met 
de gemeente zijn verschillende nesten weggehaald en zijn er afspraken 
gemaakt voor het jaar 2020 om de overlast wat in te perken.  
 
Naast de processierups is de droogte inmiddels ook zichtbaar de afgelopen 
jaren. Verschillende bomen en struiken hebben de droogte niet doorstaan. 
Er zal in het komende jaar een bron worden geslagen die ingezet kan 
worden wanneer er te weinig neerslag is gevallen.  
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3. Zorg 

3.1 Zorg voor de 

vrouwen  

 In 2019 hebben we net als alle andere jaren zorg mogen bieden aan jonge 
kwetsbare vrouwen. Vier vrouwen hebben in 2019 de hoeve verlaten met 
prachtige resultaten. Vrouwen die zonder uitzicht op een hoopvolle 
toekomst op de hoeve kwamen. Vaak met stoornissen die grotendeels de 
daginvulling, het gedrag en het geloof in zichzelf beïnvloedde.  

Deze vier vrouwen hebben gemiddeld 2 jaar op de hoeve gewoond en hard 
gewerkt aan een positiever zelfbeeld. Dat heeft de basis gelegd om goede 
keuzes te maken voor de toekomst. 75% van deze vrouwen die in 2019 de 
hoeve hebben verlaten zijn weer aan het werk, hebben een relatie en 
wonen deels of geheel zelfstandig. Kortom een hoge positieve uitstroom 
die grotendeels is gerealiseerd door de vrouwen zelf. Onze begeleiding was 
hooguit het middel wat hen heeft geholpen om de angst in hun leven aan 
te gaan en keuzes te maken voor hen zelf!  

 

Eén vrouw schreef kort geleden nadat ze hoeve een jaar geleden had 
verlaten het volgende: 

 

Bijna een jaargeleden ben ik verhuisd naar Zwolle. Waar ik dacht dat mijn 
proces zou stoppen gaat het gewoon verder, maar dan in de grote wereld. 
Ik heb mij opgegeven voor de studie PMT en hoop die deze september te 
starten. Ik heb er vertrouwen in dat ik het kan en dat wanneer ik het niet 
kan ik dit vast en zeker kan leren of een andere weg zal vinden. Dit 
vertrouwen in mezelf is een sterke fundering waar mijn leven nu op mag 
rusten. Een fundering die ik heb mogen opbouwen op de Hadassa Hoeve. Ik 
vind het bijzonder hoe, iets zo simpel als lief hebben, hoe kwetsbaar en 
klein het ook is, zo’n groot effect kan hebben op een mensen leven 

 

3.2 Werk en sport   Op de hoeve vinden we het belangrijk dat de vrouwen werken in plaats van   
een dagbesteding volgen en dat ze voelen en ervaren dat ze veel meer 
kunnen dan wat ze van te voren dachten. We dagen hen uit door de lat 
hoog te leggen in het werk dat we aanbieden. Het theehuis Grannys Barn is 
daarvan een belangrijk onderdeel. Ook 2019 zijn we nieuwe uitdagingen 
aangegaan en hebben we samen met de vrouwen grote groepen op locatie 
ontvangen. Van een trouwerij tot een lunchplaats voor een begrafenis,. 
Juist dergelijke momenten geven veel leermomenten en helpen de 
vrouwen in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden die hen helpen in 
een toekomstig zelfstandig leven.  

 

Ook het tweewekelijks sporten helpt de vrouwen om uit hun schulp te 
komen. Wekelijks is er gesport in de sporthal in Gramsbergen waar vooral 
wordt gewerkt aan conditie, samenspel en grenzen verleggen. We 
gebruiken daarvoor bekende balsporten, maar ook conditietrainingen 
komen soms om de hoek kijken.  



 
 

Jaarverslag 2019 Stichting Hadassa Hoeve pagina 11 

 

3.3 Meten van de zorg    Een aantal jaar geleden heeft de Hadassa hoeve een korte vragenlijst 
ontwikkeld die de vrouwen jaarlijks invullen. De vragen laten heel duidelijk 
zien of je groeit op verschillende gebieden. We proberen de vragen ook 
neer te leggen bij vrouwen die niet meer op de hoeve wonen. Zo krijgen we 
ook meer zicht op de resultaten van de zorg op langere termijn.  

 

Inmiddels doen 17 vrouwen mee aan de meting. Het is goed om te zien dat 
de vrouwen een gemiddelde groei doormaken van 40%. Die groei is dan 
vooral zichtbaar in: 

- Zinvolle dag invulling 

- Gebruik van medicatie / therapie 

- Zelfstandig wonen 

- Vrijetijdsbesteding 
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4. Personeel  

4.1 Team   Het team van De Hadassa hoeve heeft in 2019 mooie stappen gezet in het 
verdelen van taken en verantwoordelijkheden. Steeds meer weten we 
onderscheid te realiseren in functies en verantwoordelijkheden. In het 
projectplan dat eind 2019 is geschreven werken we toe naar een nieuw 
model waarbij we de functies koppelen aan personen en daar ook de 
verantwoordelijkheid neerleggen.   

In het projectplan beschrijven we dat we vanaf maart 2020 werken met 
vaste slaapwachten die verantwoordelijk zijn tijdens de avond en de nacht 
en ‘s  ochtends de vrouwen steunen bij de start van de nieuwe dag.  

Naast de slaapwachten starten we met twee nieuwe functies. De 
werkbegeleider is verantwoordelijk voor het werk op de hoeve en het 
reilen zeilen rondom Grannys Barn. Hij of zij geeft leiding aan de vrouwen 
tijdens de werkmomenten overdag. Door een aparte functie te creëren 
rondom het werk, realiseren we voor de vrouwen één aanspreekpunt die 
hen steunt en begeleidt rondom het werk.  

Naast de directie is een teamcoach aangesteld die met name de 
begeleiders ondersteunt in de begeleiding van de vrouwen.  

 

In al deze veranderingen wordt het team van de Hadassa hoeve begeleid 
door Vivento (teamcoaching). Elk kwartaal zijn er bijeenkomsten en wordt 
het team gecoacht in de vraagstukken die er liggen.  

4.2 Vrijwilligers   De vrijwilligers op de hoeve zijn belangrijk. Elk jaar merken we weer 
hoeveel zij betekenen. De vrouwen stellen het op  prijs als er even een spel 
wordt gespeeld aan tafel, er hulp is bij een huisartsenbezoek of wanneer er 
een paar extra handen zijn tijdens het koken.  

De Hadassa hoeve kent vijf vaste vrijwilligers die wekelijks de hoeve 
bezoeken. Naast de vaste vrijwilligers zijn er tientallen vrijwilligers die 
jaarlijks iets betekenen voor ons. Het is goed om te benoemen dat we 
vrijwillige hulp krijgen op het vlak van ICT, Webhosting, klussen op en 
rondom het erf, raad en advies op bestuurlijk niveau, PR en reclame, 
tekenwerk, bouwadvies en ga zo maar door. We zijn dankbaar voor alle 
hulp die soms al 10 jaar van toepassing is. Zonder deze steun is onze 
manier van hulp verlenen niet haalbaar. We zijn dankbaar voor al deze 
steun! 

4.3 Samen   We vinden het belangrijk om inhoud te geven aan de waarde samen die 
binnen de hoeve een belangrijke plek in neemt. Wanneer er een 
bijeenkomst is bij Grannys Barn die buiten onze comfortzone valt, dan 
pakken we dat met elkaar op. Begeleiders steunen dan de vrouwen met 
allerlei zaken. Als er een klus op locatie is, dan helpen de vrouwen mee, 
komen vrijwilligers zo maar met tien mensen op het erf en kan het einde 
van de dag het zo maar zijn dat een hele container vol staat met afvalhout 
en het gehele erf een update heeft gehad.  
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Kortom samen levert veel op, zeker voor de vrouwen. Samen zorgt voor 
gelijkwaardigheid en verbinding. Het was goed te merken dat we in 
bijeenkomsten, uitjes en teammomenten trachten zoveel mogelijk samen 
te doen! De jaarlijkse teamdag waarin we samen met de  vrouwen 
nadenken over de hoeve, ons werk en onze manier van hulpverlenen is 
verplaatst naar het voorjaar van 2020.   
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5. Pr / communicatie / samenwerking 

5.1 PR plan  De Hadassa hoeve biedt aan maximaal acht vrouwen een intensief traject aan 

waarbij ze in fases werken aan een positiever zelfbeeld en toewerken naar een  

zinvol zelfstandig leven. We zijn klein en kunnen makkelijker aanpassingen 

realiseren die in het belang zijn van de vrouwen. We zijn mede daarom trots op 

onze kleinschaligheid maar merken ook dat onze vindbaarheid daardoor 

bemoeilijkt wordt.  

In het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan onze vindbaarheid en is er 

PR plan geschreven dat leidend is in de acties die we uit zetten om onze 

vindbaarheid te vergroten. Samen met het team, de vrouwen en externen zijn 

verschillende vormen uitgewerkt en ingezet. In het kort zijn de volgende acties 

in 2019 uitgevoerd: 

-  We hebben met externen gekeken naar onze vindbaarheid op internet 

en waar mogelijk zaken aangepast. 

- We zijn gestart met een blog op de website waarin vrouwen iets delen 

over hun traject. 

- We hebben verschillende bijeenkomsten bijgewoond waarbij we onze 

stichting konden profileren.  

- We hebben de hoeve gepromoot  tijdens bijeenkomsten waar 

gastlessen zijn gegeven door de vrouwen die op de hoeve een traject 

volgen. 

- Onze mailing naar kerken is verder uitgebreid, meer kerken hebben 

informatie ontvangen over onze stichting. 

- Verschillende jeugdwerkers zijn in het afgelopen jaar op bezoek 

geweest en hebben informatie ontvangen over de doelgroep die we 

bedienen en op welke wijze we dit doen.  

- Er zijn bezoeken gebracht aan organisaties die veelvuldig in contact zijn 

met onze doelgroep en die nog geen goed beeld hadden van wat de 

hoeve doet en waar we voor elkaar iets kunnen betekenen.   

 

5.2 Samenwerking 

Greijdanus college  

 

 

 

 

 

 

 

 Al verschillende jaren verzorgen we op het Greijdanus college (voortgezet 
onderwijs) gastlessen die vooral gericht zijn op het thema seksualiteit. 
Sexting, groepsdruk, pornografie, maar ook de loverboy problematiek, het 
zijn zomaar wat voorbeelden van onderwerpen die tijdens de gastles 
voorbij komen.  

Tijdens de gastlessen worden de jongeren geconfronteerd met hoe dichtbij  
grensoverschrijdend gedrag is rondom het thema seksualiteit. Dit gebeurt 
vooral wanneer één van de vrouwen iets over haar leven verteld en op 
welke leeftijd ze keuzes heeft gemaakt waar ze op lange termijn nog steeds 
last van heeft.  

 

Ook voor het jaar 2020 staan weer nieuwe gastlessen op het programma. 

 

 

 



 
 

Jaarverslag 2019 Stichting Hadassa Hoeve pagina 15 

 

5.3 Promotiemateriaal  

 

 Samen met Bredewold communicatie & vormgevers is nagedacht of het 
goed is om het huidige pakket aan promomateriaal te vernieuwen en 
opnieuw vorm te geven. Zeker nu er structureel veranderingen zijn 
doorgevoerd in onze werkwijze, functies en verantwoordelijkheden. Er is 
een PR-plan gemaakt waarin de volgende zaken in 2020 worden aangepakt: 

 

- Vernieuwen website 

- Vernieuwen folder materiaal 

- Visitekaartjes  

- Promo film 

- Extra PR materiaal voor events die door de hoeve worden 
georganiseerd.  
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6. Verslag van de Raad van Toezicht 

   
Twee opmerkingen vooraf. 
 
Toezichthouden klinkt betrokken en geeft iets gemeenschappelijks aan. Beide zijn 
ook heel primair bij onze taak binnen de stichting. We zijn een onderdeel van de 
stichting en de directeur-bestuurder heeft ons gevraagd om er op toe te zien zijn 
taak ordentelijk uit te voeren zodat de vastgelegde doelstellingen en de juridische 
kaders van de stichting gerespecteerd worden. De directeur en de Raad hebben 
het goed met elkaar en gaan discussies niet uit de weg.  
Het tweede heeft te maken met het moment waarop het jaarverslag wordt 
opgesteld en ook dit stukje wordt geschreven. We zitten nu al ruim 11 weken in de 
lock-down periode en zijn waarschijnlijk nog niet eens op de helft. 2019 lijkt al heel 
lang geleden en juist nu is het bestaan van de Hadassa Hoeve bittere noodzaak 
v.w.b. de hulpverlening en vraagt het besturen van deze mooie kleine hulpverlener 
extra inzicht en creativiteit. 
 
Waarom deze opmerkingen? 
De directie heeft in 2019 een aantal beslissingen genomen die in 2020 heel nuttig 
blijken te zijn. Op financieel gebied, fondswerving en diaconale hulp zijn 
belangrijke initiatieven gestart om het vergadergebouw een andere bestemming te 
gaan geven. Het gebouw was nog een grote open ruimte en gaf de mogelijkheid 
om het een andere bestemming en indeling te geven. Een groot gedeelte van het 
gebouw krijgt een aantal appartementen om vrouwen meer zelfstandigheid te 
geven in de nabijheid de Hoeve. Het andere gedeelte gaat ingezet worden als B&B 
waar de vrouwen ook werkervaring kunnen opdoen. 
 
2019 
Voor het kerngezin was het geen gemakkelijk jaar. Als RvT hebben en hadden we 
daar geen rol in te vervullen. We hebben zo goed als mogelijk gelet op de 
ontwikkelingen, het team en de positie van de Hoeve in het zorgnetwerk. 
In het verslag van de directie leest u wat in 2019 heeft plaatsgevonden op het 
gebied van verdere professionalisering. Een aantal taken en 
verantwoordelijkheden zijn in het team gaan schuiven en anders verdeeld. 
Daarnaast is er ruimte gezocht en gerealiseerd om de slaapwacht te realiseren 
door vaste krachten en niet meer op de schouders van het kerngezin te laten 
rusten. 
In het verslag wordt ook uitvoerig beschreven waarom en hoe de zorg een 
dimensie meer krijgt door de functie van het vergadergebouw te veranderen. 
 
Taken en werkzaamheden. 
In het verslag van 2018 kunt u uitvoerig lezen over de verantwoordelijkheden van 
de RvT. In 2019 hebben we ons samen met de directie ingezet om de positie van 
stichting en personeel zo goed mogelijk te helpen borgen. De RvT wordt ook bij het 
overleg met de accountant betrokken om de financiële ontwikkelingen en 
verslaglegging op een goede manier inzichtelijk te maken en vast te leggen. 
Kortom, grote tevredenheid en respect voor directie en het team. 
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Samenstelling 
In de loop van 2019 werd duidelijk dat Anitha Bredewold zou gaan terugtreden 
omdat haar gezondheid het niet toeliet om actief deel te blijven nemen. We 
missen haar als persoon en ook als deskundige op gebied van leidinggevende in de 
zorg. Ruim 6 jaar hebben we haar inbreng gewaardeerd. Naast de functie van 
secretaresse heeft zij ook haar bijdrage gegeven op het gebied van 
personeelsbeleid. 
Ineens gingen we ervaring missen en is Riekent van den Dolder gevraagd om 
opnieuw toe te treden voor minimaal een jaar.  
Dit jaar is de voorzitter Piet van Pelt aftredend na 2 periodes. Directie en RvT zijn 
druk doende om de vacature in te vullen en de termijn van Riekent van den Dolder 
te beperken. 
 

• Dhr. P.J. (Piet) van Pelt, voorzitter.  
Sinds 2013 en aftredend in 2020 (niet herbenoembaar)  

• Dhr. C.L. (Charles) Rommelaar, penningmeester 
Sinds 2018 en aftredend in 2022 (herbenoembaar) 

• Dhr. R. (Riekent) van den Dolder 
Sinds 2019 voor minimaal 1 jaar. 

 
2019 e.v. jaren 
Na 8 jaar samenwerking met Menno en de Raad van Toezicht is er een band 
ontstaan waarin niet alleen het ‘zakelijke’ een plaats heeft. Ook in de persoonlijke 
sfeer is er veel gedeeld terwijl de professionaliteit voor de zorg, de stichting bleef 
bestaan, omdat we samen als rentmeesters dienend wilden werken in Gods 
koninkrijk dat op de Hadassa Hoeve een bijzondere verschijningsvorm heeft. 
 
Mede namens de Raad van Toezicht 
Piet van Pelt 
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7. Financiën 

7.1 Financieel  In paragraaf 6.2 wordt een samenvatting gegeven van het financieel verslag. Onder 
6.3 is de jaarrekening opgenomen die is samengesteld door onze accountant de 
Jong & Laan.  

7.2 Samenvatting 
financieel 
jaarverslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het jaar 2019 is afgesloten met een verlies van € 23.830. In dit verlies is ook een post 
van € 6.264 opgenomen voor lasten die betrekking hadden op 2018. Ten opzicht van 
2018, toen het “gewone” resultaat € 3.307 bedroeg, een daling van € 27.137.  

De opbrengsten daalden met € 15.854 naar € 345.343. De kosten stegen met € 11.283 
naar € 369.173. 

De meeste opbrengsten bestaan uit de PGB ontvangsten namelijk € 247.000. De rest 
van de opbrengsten bestaan uit giften en verhuuropbrengsten.  

De daling van de opbrengsten komt voort uit de fondsen en bijdragen. Deze post 
fluctueert elk jaar. In 2018 was er sprake van een aantal fondsen die geoormerkt waren 
aan bepaalde projecten. In 2019 was dit niet geval. In 2020 zal hier wel weer sprake van 
zijn. 

Daarnaast zijn de opbrengsten min de kosten van de Granny’s Barn €  6.000, wat een 
daling is van € 9.000 t.o.v. 2018. Er is in 2019 veel nieuw inventaris aangekocht wat 
meerdere jaren meegaat. 

De kosten zijn dus in 2019 gestegen. Door uitbreiding van het personeelsbestand 
stegen de personeelskosten met € 20.704. De huisvestingskosten zijn gestegen en de 
verkoopkosten zijn gedaald. Door een herfinanciering van de leningen in 2020, zijn de 
rente lasten al gedaald in 2019. 

Ook in 2019 is er verder gegaan met de verbouw van de gebintenschuur naar 
vergaderlocatie. Deze investering bedroeg in 2019 € 15.000. Verder is er 
kantoorinventaris aangeschaft voor € 2.000 en een koffiemachine voor Granny’s Barn 
voor € 1.200.  

De totale schuldenlast aan kredietinstellingen bedroeg per 31 december 2019 € 
821.647 (2018: € 856.276). In 2020 heeft er een herfinanciering plaatsgevonden en is 
het totale lening bedrag verhoogd om de bouw van de gebintenschuur te financieren. 

In 2019 is er geen dotatie geweest aan de onderhoudsvoorziening. De voorziening is op 
het niveau van hetgeen berekend is in het meerjaren onderhoudsplan.  

7.3 Jaarrekening 
Stichting Hadassa 
Hoeve 
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