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Jaarverslag 2021 

 
De stichting 

De ‘stichting Vrienden van de bewoners van de Berkenhof’ heeft als doel “het mogelijk maken van 

activiteiten ten behoeve van de bewoners van alle locaties van De Berkenhof teneinde een positieve 

bijdrage te leveren aan het welbevinden van deze bewoners en het verwerven van middelen die 

daarvoor nodig zijn”.  

De activiteiten van het bestuur zijn hier dus op gericht en er wordt toegezien op een goede besteding 

van de middelen van de Stichting.  

2021 en Corona  

In het jaarverslag over 2020 werd als geconstateerd dat de activiteiten van de Stichting Vrienden van 

de Berkenhof sterk zijn beïnvloed door de Corona epidemie. In 2021 heeft deze trend zich helaas in 

versterkte mate voortgezet. De bestrijding van het Coronavirus heeft zowel medewerkers als 

bewoners sterk beziggehouden. De externe activiteiten waren daardoor heel beperkt. De aandacht is 

daardoor meer gericht op activiteiten die binnen en/of individueel gedaan konden worden. Er is een 

belevingstafel aangeschaft en in twee locaties is een duo fiets beschikbaar gekomen.   

De dagbesteding is bijna volledig weggevallen. Dat heeft ook bijgedragen aan een verminderd 

gebruik van de bussen. In 2019 waren de inkomsten uit vervoer waarvoor een bijdrage in de kosten 

werd ontvangen nog    . In 2020 was dit teruggelopen naar   En in 2021 werd slechts   ontvangen. Dit 

betreft gebruik van de bussen voor activiteiten van individuele activiteiten en WMO vervoer en 

straat los van uitstapjes waar alle bewoners die dat wensen aan deel kunnen nemen. 

 Splitsing Woonzorg de Berkenhof 

In het begin van dit verslagjaar werd besloten dat Woonzorg de Berkenhof gesplitst zou worden in 

twee zelfstandige zorginstellingen. Per 1 juli is dat daadwerkelijk geëffectueerd. Vanzelfsprekend 

heeft dit gevolgen voor de Stichting Vrienden van Woonzorg de Berkenhof. Besloten werd dat de 

Stichting in 2021 ten behoeve van beide instellingen zal blijven bestaan. Daarnaast werd afgesproken 

dat de baten en lasten over dit verslagjaar zullen toegerekend worden aan beide afzonderlijke 

organisaties. De locaties Kerkenveld en Fort vormen nu Woonzorg de Bremhoeve. Deze organisatie 

zal een nieuwe stichting oprichten. Aan het einde van het jaar zal het deel van het vermogen wat aan 

deze locaties toekomt naar deze nieuwe stichting worden overgemaakt. De locaties Ansen en 



Havelte vormen nu Woonzorg Sanniek. De stichting Vrienden van de Berkenhof zal haar naam 

veranderen in Stichting vrienden van Sanniek en er zal een bestuurswisseling gaan plaats vinden.  

Met uitzondering van de naamsverandering zijn deze afspraken ook inderdaad gerealiseerd. Begin 

2022 zal het nieuwe bestuur de naam van Vrienden van Woonzorg de Berkenhof officieel laten 

veranderen in Vrienden van Woonzorg Sanniek.  

Activiteiten 

In 2021 is een extra belevingstafel aangeschaft. Er was al een belevingstafel die periodiek tussen de 

locaties rouleerde. Hiervan werd actief gebruik gemaakt. Een tweede belevingstafel betekent dat 

deze voor bewoners meer beschikbaar zal zijn. 

Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de aanschaf van een duo fiets voor de dorpen Alteveer en 

Kerkenveld. De fiets wordt gestald in de locatie Kerkenveld en is dus voor bewoners van die locatie 

heel eenvoudig beschikbaar.  

Voor de locatie Ansen ook een eigen duo fiets beschikbaar. Deze is door een bewoner geschonken. 

Hiervoor was daarom geen bijdrage van de Stichting Vrienden nodig.  

Ten behoeve van de locatie Fort is dit jaar een personenbus aangeschaft die ook geschikt is voor 

vervoer per rolstoel. Het voornemen om voor elke locatie een personenbus beschikbaar te hebben 

was al in het jaarplan van 2020 vastgelegd. Het uitvoeren van dit voornemen was een dilemma. Als 

gevolg van Corona worden de bussen veel minder gebruikt. Een bus bij elke locatie plaatsen is 

daarom niet efficiënt. Anderzijds wordt de drempel om er spontaan op uit te gaan enorm verlaagd 

wanneer er een bus voor de deur staat waar zonder geregel of gedoe direct gebruik van gemaakt kan 

worden. Ook op dagen dat er niet gereden wordt heeft dit gevoel van vrijheid waarde. De locatie 

Ansen en Havelte hebben aangegeven voorlopig nog samen van dezelfde bus gebruik te willen 

maken.  

Bestuur 

Zoals hierboven beschreven had de splitsing van Woonzorg de Berkenhof ook gevolgen voor de 

Stichting Vrienden van Woonzorg de Berkenhof. Aan de einde van dit verslag jaar is het bestuur 

bestaande uit Hilda Hilgen, Freek Fieten en Rijk van Omme teruggetreden en zijn …………. benoemd 

als nieuw bestuursleden.  

Financieel  

De Stichting Vrienden van de Berkenhof heeft twee ‘soorten’ inkomsten en twee ‘soorten’ uitgaven: 

giften en de opbrengst van de exploitatie van de bussen.  

Aan giften werd in 2021 50.000 euro ontvangen en de rittenopbrengst was slechts 542,17 euro. Dit is 

een gevolg van de Coronamaatregelen het maken van uitstapjes onmogelijk en/of weinig 

aantrekkelijk maakten. Daarnaast was de dagopvang een groot deel van het verslagjaar gesloten en 

liep het aantal deelnemers in die periode fors terug. Dit was overigens een algemene trend in 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      



Verkort jaaroverzicht 2021 Stichting Vrienden van de Berkenhof   

      

      

Balans      

      

Debet   Credit   

      

Beginsaldo 51.696,36  Besteed aan doelstellingen    

     Aanschaf bus 9.750,00  
     Bankkosten 119,40  
Baten    Motorrijtuigenbelasting 3.025,00  
Rittenopbrengst 542,17  Kosten vervoer/onderhoud 2.156,38  
Gift Sanniek 50.000,00  Aanschaf belevenistafel 6.690,57  

     

Verzekering VW Crafter (½ 
jaar) 2.103,65  

     Sponsoring fietsplan 2.250,00  
     Verzekering 2022 685,70  
     Verzekering 2022 723,86  
     Verzekering 2022 2.088,80  

     Saldo 29.593,36  

          
     Liq. Middelen Rabobank 72.645,17  
          
          
          
          
  102.238,53    102.238,53  

      

   VLOTTENDE ACTIVA   

      

   Liq. Middelen Rabobank 72.645,17  

      

      
 

  



 


