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Inleiding 

  Een bijzonder jaar hebben we met elkaar achter de rug. Corona heeft ons 

in 2020 geheel in de greep gehad. Ook de hoeve heeft er veelvuldig mee te 

maken gehad, op allerlei gebied heeft het ons geraakt en beïnvloed.  

Nu terugkijkend ben ik trots op hoe het personeel, de vrouwen en onze 

betrokkenen de hoeve hebben gedragen. Velen hebben op verschillende 

manieren de hoeve gesteund, zodat de zorg voor de vrouwen  doorgang 

kon vinden.  

Het jaarverslag zal door Corona een iets andere inhoud en lengte kennen. 

Vele doelen die vooraf gesteld zijn, zijn niet behaald en moesten wijken 

voor ad hoc keuzes die nodig waren in verband met de pandemie.  

Dit neemt niet weg dat we mooie berichten hebben te melden. Ook het 

jaar 2020 heeft de hoeve mooie resultaten gegeven. Resultaten waar we 

dankbaar voor zijn. Waar onze Hemelse Vader alle eer toe komt en wij elke 

keer weer worden verrast met zijn zorg om ons.  

Menno Beute,  

Bestuurder Stichting Hadassa Hoeve 
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1. Kwaliteit   

1.1  algemeen   Het bestuur en de directie van de Hadassa hoeve vinden het belangrijk om 

bewust keuzes te maken die gericht zijn op de kwaliteit van de zorg. In alles 

vinden we het belangrijk om elkaar elke keer weer de vraag te stellen: 

“Komt deze keuze ten goede aan de vrouwen?” 

Het jaar 2020 stond in het teken van de kwaliteit consolideren. Op allerlei 

manieren had Corona een negatieve invloed. Was het niet de ziekte onder 

het personeel, dan was het wel de sluiting van onze werkvoorziening.  

In het jaar 2020 hebben twee vrouwen hun traject  positief afgerond, mede 

door de kwaliteit van onze zorg.  Deze resultaten zijn dit jaar ook 

weergegeven in een prachtige korte film waar ouders aan het woord 

komen van vrouwen die ene traject hebben afgerond. 

link: https://www.youtube.com/watch?v=bUYt1dvQebk 

1.2 Begeleiding door 

GZ-psycholoog 

 

 De GZ psycholoog die het team adviseert en begeleidt,  werd kort na de 

uitbraak getroffen door Corona. Daardoor hebben we een aantal maanden 

de zorg zelfstandig vorm gegeven en waar nodig hebben we externen 

ingeschakeld m.b.t. de zorg voor de vrouwen. Met name op het gebied van 

specialistische zorg hebben we gebruik gemaakt van externe GGZ zorg.   

Medio 2020 of Halverwege 2020 hebben we de begeleiding online 

vormgegeven. Via het online programma “Teams” van Microsoft hebben de 

nodige overleggen plaats gevonden.  

1.3 cursussen en 

trainingen 

 Bijna alle trainingen en cursussen zijn voor 2020 gecanceld. Binnen de 

mogelijkheden die er waren hebben we  bewust gekozen  om de 

teambijeenkomsten online of fysiek  door te laten gaan. De 

teamvergaderingen verliepen goed. 

Naast de voortgang van de zorg hebben de trainingen ook bijgedragen aan 

de onderlinge verbondenheid. De trainingen hebben daardoor niet alleen 

invloed gehad op de voortgang van zorg en de daarbij horende 

ontwikkeling maar hebben met name in de tweede helft van 2020 bij 

gedragen aan de onderlinge verbondenheid.  
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2. Gebouwen, terreinen en werkvoorziening  

2.1 Grannys Barn  Het theehuis Grannys Barn heeft elk jaar een belangrijke functie  in de 

werkvoorziening voor de vrouwen, waarbij de vrouwen in een natuurlijke 

omgeving worden uitgedaagd. Dat is het in het jaar 2020 niet of nauwelijks 

aan de orde geweest. In 2020 was er helaas nauwelijks sprake van het 

verrichten van werkzaamheden in Granny’s  

 

Vanaf april was het theehuis gesloten en mochten er geen activiteiten plaats 

vinden. Omdat het seizoen juist in deze maand start, was het voor de 

vrouwen de Hadassa hoeve een flinke tegenvaller. Geen wandelaars, geen 

fietsers, geen wandeltochten of grote groepen die de high tea op het terras 

nuttigen.  

 

Samen met de vrouwen hebben we gezocht naar nieuwe mogelijkheden. De 

bekende bezorgservice van producten uit de winkel kreeg ook vorm bij het 

theehuis, maar het bracht niet wat we wensten vanwege de beperkte 

mogelijkheden  

 

Toch hebben we het er het beste van gemaakt en staat het theehuis nog fier 

overeind en zien we uit naar een nieuw jaar vol nieuwe uitdagingen en 

mogelijkheden.  

 

2.2 De boerderij   Waar het theehuis Grannys Barn weinig tot geen functie had in 2020, was de 

boerderij m.b.t. de zorg volop in gebruik. Na 9 jaar was het hoognodig tijd om 

de woonkamer van de boerderij en de verschillende slaapkamers een update 

te geven. Met de steun van verschillende fondsen hebben we de woonkamer 

een nieuwe look gegeven en houden we vast aan de waarde dat ook een 

ruimte kan bijdragen aan de zorg voor de vrouwen 
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2.3 De B&B en 

appartementen 

 In november 2019 is er, samen met de raad van toezicht, gekozen  om de 

hoeve een impuls te geven en investeringen te realiseren voor een stabiele 

toekomst. Met de bouw van  appartementen krijgen de vrouwen de 

mogelijkheid om op het terrein van de hoeve de begeleiding voort te zetten. 

En te groeien naar meer zelfstandigheid.  

 

Al is de bouw wat vertraagd in 2020, er is hard gewerkt en in december was 

goed zichtbaar hoe de drie appartementen en de overige ruimtes er uit gaan 

zien.  

 

De vrouwen hebben hier een belangrijk rol in gespeeld, vele activiteiten zijn 

mede door hun inzet tot stand gekomen. Het plaatsen van de 

vloerverwarming, de isolatie  en het verwijderen van bouwpuin zijn enkele  

voorbeelden.  

 

Naast de steun van de vrouwen hebben we met steun van met name 

ondernemers de bouw door kunnen laten gaan. Tienduizenden euro’s 

hebben we ontvangen en met  hulp van vrijwilligers en onze vaste 

bouwaannemer lukt het om de drie appartementen in 2021 in gebruik te 

nemen  

 

 

2.4 Erf   Het erf verandert  drastisch als de nieuwe appartementen, iets later dan 

verwacht, in gebruik worden genomen.  

 

 

Eind 2020 is er gesproken over de mogelijkheden van de hoeve als  zowel de 

appartementen, de boerderij als het theehuis gebruikt kunnen worden. Dat 

vraagt om andere keuzes.  
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3. Zorg 

3.1 Zorg voor de 

vrouwen  

 Jongeren hadden het in 2020 niet gemakkelijk, de beperkingen in vrijheid 

hadden veel invloed op het welzijn en de mentale weerbaarheid. Ook de 

vrouwen op de hoeve hadden hier veelvuldig mee te maken. Ook voor hen 

waren al die beperkingen soms verstikkend.  

 

Waar de pandemie in het begin nog wat glimlachen op het gezicht 

creëerde, verdwenen deze naarmate de periode langer werd en de regels 

eerder verscherpten dan versoepelden.  

 

Voor de vrouwen had de vrijheidsbeperking op de lange termijn gevolgen. 

Als team hebben we veel aandacht gegeven  aan persoonlijke situaties 

waarbij corona een negatieve invloed had. Vooral de beperking in omgang 

met  familie en vrienden hadden impact en droegen negatief bij aan de 

soms al beperkte mentale draagkracht van de vrouwen.   

 

Toch mogen we dankbaar zijn dat we 2020 zo doorgekomen zijn zoals het is 

gegaan. Geen ernstige ziekte bij de vrouwen, geen vrouwen die het bijltje 

er bij neergooiden en geen persoonlijke situaties die vrouwen te veel 

werden.  

 

Stond alles dan in het teken van Corona in het jaar 2020. Geen sinds, wat 

zijn we dankbaar dat weer drie vrouwen de hoeve hebben verlaten met 

kansen voor de toekomst. Ze hebben de hoeve verlaten met een forse 

vermindering van GGZ problematiek, nemen weer actief deel aan het 

arbeidsproces en kennen een verbeterde relatie met hun familiare 

netwerk.  

 

Samengevat, waar Corona een forse invloed had op het jaar in allerlei 

opzichten, mocht de zorg voor de vrouwen  door de steun van velen 

doorgang vinden en vrucht dragen.  

 

 

3.2 Zorg financiering   Eind 2019 zijn de regels nog meer aangescherpt m.b.t. plaatsingen op basis 

van PGB. Verschillende regio’s hebben gezamenlijk afgesproken dat 

plaatsingen buiten de regio geen mogelijkheid meer zijn, als  er 

voorzieningen zijn die voldoen aan de zorgvraag. 

  

Deze keuze heeft veel invloed op  de bezetting op de Hadassa hoeve. In de 

afgelopen jaren heeft de Hadassa hoeve veelvuldig vrouwen geplaatst die 

van buiten de regio kwamen (meer dan 50%)  
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Vanwege de veranderende regels  zijn we in 2020 gestart met een 

onderzoek naar  andere financieringsvormen dan PGB. In samenwerking 

met gemeente en de regio GGD is geïnventariseerd welke mogelijkheden er 

zijn. Beide samenwerkingspartners hebben uitgesproken meer te willen 

samenwerken met de Hadassa hoeve en staan positief tegenover een 

intensievere samenwerking in  de toekomst. Wanneer de Hadassa hoeve 

meer gaat werken met andere financieringsvormen ontstaan er ook meer 

mogelijkheden voor plaatsingen binnen de regio en is het plaatsen van 

jonge vrouwen van buiten de regio niet meer nodig.  

 

Het onderzoek heeft zicht gegeven op verschillende mogelijkheden die in 

2021 verder uitgewerkt worden en waar mogelijk worden geconcretiseerd.  
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4. Personeel  

4.1 Professionals   Eind 2019 is de keuze gemaakt om het team en de daarbij horende functies  

in 2020 anders in te gaan richten. Door de veranderingen binnen het 

kerngezin, is de keuze gemaakt om te gaan werken met twee slaapwachten 

die doordeweeks de nachten verzorgen en waarnemen.  

 

Naast de slaapwachten is de keuze gemaakt om te gaan werken met een 

vaste werkbegeleider die de vrouwen aanstuurt op het gebied van de 

dagelijkse bezigheden. Met name het theehuis en alle werkzaamheden die 

daarbij horen vragen de nodige aandacht.  

 

De werkbegeleider is naast het begeleiden van de vrouwen 

verantwoordelijk voor de PR en de inkoop van het theehuis. Waar mogelijk 

betrekt ze de vrouwen in deze activiteiten en laat ze hen meedenken in 

verbeteringen of aanpassingen.  

 

Om de zorg goed te coördineren en te begeleiden is vanaf 1 maart 2020 

een teamcoach aangesteld die met name de begeleiders van de vrouwen 

bijstaat bij de begeleiding en het opstellen en uitvoeren van 

talentenplannen. Door de aanstelling van de teamcoach trachten we de 

zorg voor de vrouwen verder te optimaliseren en waar mogelijk beter aan 

te laten sluiten bij de ontwikkeling van de vrouwen.   

4.2 Vrijwilligers   Vanaf de maand maart zijn vrijwilligers niet meer op de hoeve geweest. In 

goed overleg is de keuze gemaakt om de vrijwilligers voor een langere 

periode niet meer op de hoeve toe te laten en de ontwikkelingen van 

Corona leidend te laten zijn in de keuze van wel of niet aanwezig zijn op de 

hoeve.  

 

De afwezigheid van de vrijwilligers heeft het gehele jaar geduurd. Via  met 

name social media zijn ze op te hoogte gehouden van de ontwikkelingen op 

de hoeve en zijn ze waar nodig geïnformeerd over veranderingen die op de 

hoeve hebben plaats gevonden.  

 

De verwachting is dat de vrijwilligers in 2021 op de hoeve wel weer een rol 

gaan vervullen. Als de beperkende maatregelen verminderen zal in 

geleidelijke vorm hun bijdrage op de hoeve weer een  rol gaan spelen.  
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5. Pr / communicatie / samenwerking 

5.1 PR plan  We hebben meer aandacht besteed aan social media en zijn er acties 

uitgezet om dat medium meer in te zetten en structureler toe te passen. 

Samen met professionals vanuit het netwerk wordt in 2021 een plan 

opgezet om het medium effectiever te maken.  

Tevens is de keuze gemaakt om in 2020 extra aandacht te geven aan de 

advertentie mogelijkheden in kranten en tijdschriften. Met name de EO 

gids en het Nederlands Dagblad hebben we gebruikt voor  het kenbaar 

maken van de mogelijkheden om zorg te ontvangen op de hoeve en de 

mogelijkheden om de stichting te steunen.  

Met  deze advertenties verwijzen we  naar onze steun pagina die met 

ondersteuning van externen is opgezet. De steunpagina geeft goed weer 

hoe personen, kerken en bedrijven ons kunnen steunen.  

5.2 Samenwerking 

scholen 

 

 

 

 

 

 

 

 Jaarlijks geven we gastlessen op het Greijdanus College, waar onderwerpen 

als bijvoorbeeld seksualiteit, identiteit, pestgedrag en de onderlinge 

omgang met elkaar aandacht krijgen.  

 

De gastlessen hebben in 2020 niet plaats gevonden en worden  

doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar. Wel is het contact 

geïntensiveerd en wordt er onderzoek gedaan naar meer samenwerking. 

Daarbij wordt vooral gezocht naar gezamenlijke doelen die de leerlingen 

van het Greijdanus College en de vrouwen op de hoeve ten goede komen.  

 

Naar verwachting zal in 2021 een definitief plan gemaakt worden dat 

richting zal geven voor de komende jaren. Mogelijk haken de locaties in 

Enschede en Zwolle ook aan, maar daar  is nu nog onvoldoende zicht op.  

 

Naast het Greijdanus College worden in het nieuwe kalenderjaar ook 

andere scholen benaderd die mogelijk een soortgelijke samenwerking 

willen aangaan met de Hadassa hoeve.  
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6. Verslag van de Raad van Toezicht 

Een terugblik   Als toezichthouders zijn we en voelen we ons, zeer betrokken op het werk dat 

binnen de Hadassa Hoeve plaatsvindt.  

In de afgelopen jaren werd door de directeur-bestuurder en de RvT een weg 

ingeslagen die moet leiden tot een betere borging van de kwaliteit van de zorg die 

wordt aangeboden. En deze weg blijven we bewandelen. 

Deze borging is er enerzijds doordat de zorg voor de vrouwen in de Hoeve breder 

en beter wordt door het inzetten van de extra wooneenheden (naar verwachting 

gereed per 2021), zodat (sommigen) kunnen doorstromen van intensieve 

begeleiding naar een vorm van begeleid wonen en werken die heel vertrouwd en 

geleidelijk aanvoelt.   

Anderzijds leidt de ingeslagen weg ook naar een andere vorm van zorgfinanciering 

die moet leiden tot een meer stabiele financiële situatie de Stichting.   

In 2020 werd iedereen geconfronteerd met een lange lock-down periode die ook 

de deur van Hadassa niet voorbij ging. Kerken gingen dicht en veel geïnitieerde 

acties die vrijwilligers en betrokken mensen rondom de stichting samenbrengen 

moesten worden stopgezet. Daarmee werden ook de verwachtte geldstromen 

kleiner.   

We zijn dankbaar dat ondanks bovenstaande er geen reden was voor acute zorg op 

dit vlak.  

 

Samenstelling 

In de loop van 2020 is onze voorzitter dhr. Piet van Pelt afgetreden en we zijn hem 

dankbaar voor zijn grote en langdurige (7 jaar!) inzet en de kennis die hij 

meebracht in de RVT. Deze functie werd opgepakt door Charles Rommelaar en als 

nieuw RVT-lid mochten we Henk Wijnholt verwelkomen. Henk is geen onbekende 

van de Hadassa Hoeve en al sinds de start betrokken. De laatste jaren was Henk 

ook professioneel betrokken omdat hij werkzaam was bij het accountantskantoor 

dat de jaarlijkse cijfers opstelt. Nu Henk daar niet meer werkzaam is voelde hij zich 

vrij om toe te treden tot de RVT.  

Zoals in het verslag van 2019 werd aangegeven is Riekent van den Dolder gevraagd 

om opnieuw toe te treden voor minimaal één jaar. Dat betekent concreet dat 

directie en RvT per eind 2020 gingen om deze aanstaande vacature in te vullen.    

 

• Dhr. C.L. (Charles) Rommelaar, voorzitter 

Sinds 2018 en aftredend in 2022 (herbenoembaar) 

• Dhr. H. (Henk) Wijnholt, penningmeester 

Sinds 2020 en aftredend in 2024 (herbenoembaar) 

• Dhr. R. (Riekent) van den Dolder voor minimaal één jaar 

De Samenwerking tussen de leden van de RvT en de directeur-bestuurder (Menno) 

is bijzonder goed te noemen.  Met een vaste frequentie van zo’n 4 keer per jaar, 

ontmoeten we elkaar (al dan niet online) en bespreken we de stand van zaken. Er 

is grote tevredenheid en respect voor de directie en de inzet van het team. 
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Onze Samenwerking schrijf ik hier met een hoofdletter S. Ze wordt gekenmerkt 

doordat we ons verbonden weten door het hebben van dezelfde Vader. Dat we 

afhankelijk zijn van Zijn zegen realiseren we ons en dat  benoemen we regelmatig. 

Niet in de laatste plaats omdat de Hadassa Hoeve zo’n plek is waar zegen vaak 

concreet zichtbaar is. En ook in een professionaliseringslag willen we dat nooit uit 

het oog verliezen.  

Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.  

 

Mede namens de Raad van Toezicht 

Charles Rommelaar 
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7. Financiën 

Samenvatting 

financieel 

jaarverslag 

 Het jaar 2020 is afgesloten met een verlies van € 47.192. Ten opzicht van 2019, toen 

het resultaat € 23.830 negatief bedroeg  een daling van € 23.362. Dit wordt 

veroorzaakt door een stijging van de kosten en met name de personeelskosten en 

huisvestingskosten. Door onder andere uitbreiding van het personeelsbestand stegen 

de personeelskosten met € 56.567. De huisvestingskosten zijn gestegen door klein 

onderhoud aan de gebouwen en door dotatie aan de onderhoudsvoorziening voor 

toekomstig onderhoud.  

 

De opbrengsten stegen met € 71.613 naar € 410.637.De meeste opbrengsten bestaan 

uit de PGB ontvangsten nml. € 263.000. De rest van de opbrengsten bestaan uit giften 

en verhuuropbrengsten. De stijging van de opbrengsten komt voort uit de fondsen en 

bijdragen. Deze post fluctueert elk jaar. In 2020 is er voor € 41.000 aan giften 

ontvangen die niet zijn verwerkt in het resultaat maar zijn toegevoegd aan de 

overlopende passiva. Deze is geoormerkt voor de realisatie van de 

vergaderlocatie/kamers. 

 

Ook in 2020 is er verder gegaan met de verbouw van de gebintenschuur naar 

vergaderlocatie/kamers. Deze investering bedroeg in 2020 € 159.000. Een investering 

die mede mogelijk is gemaakt door verschillende bedrijven en fondsen. Zowel in geld 

als in goed zijn we rijkelijk gesteund. De verwachting is dat de realisatie van de 

gebintenschuur in 2021 plaatsvindt. Verder is er kantoorinventaris aangeschaft voor € 

1.397.  

 

In 2020 heeft er een herfinanciering plaatsgevonden en is het totale lening bedrag 

verhoogd om de bouw van de gebintenschuur te financieren. Hierdoor zijn de 

financieringslasten ook gestegen. De totale schuldenlast aan kredietinstellingen 

bedroeg per 31 december 2020 € 1.049.033 (2019: € 821.647). De aflossing voor 2021 

bedraagt € 33.054.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















































