Jaarverslag Stichting Hoeve Klein Mariëndaal 2020
Voorwoord van de voorzitter
Met genoegen en trots presenteren we dit jaarverslag.
Het jaar 2020 was een heel bijzonder jaar door alle ontwikkelingen rond de Corona pandemie.
Dankzij de enorme inspanningen van deelnemers, vrijwilligers, stagiairs, begeleiders, administratie en
management zijn we er heel goed doorheen gekomen. Het bestuur wil langs deze weg nogmaals hun
dank en waardering uitspreken voor deze bijzonder prestatie.
Naast al het georganiseer rond Corona, is de aanbesteding voor activerend werk en dagbesteding bij
gemeente Arnhem en de omringde gemeenten succesvol afgerond.
’t Heidehuis heeft het keurmerk verworven van de Federatie Landbouw en Zorg. Daarmee is het een
zelfstandig onderdeel geworden van de stichting.
In mei is er een adviseur aangetrokken, Onno in ’t Veld, om de organisatie door te lichten. Uit de
analyse is een verbeterplan gekomen wat mede door hem is geïmplementeerd.
Ondanks het bijzondere jaar 2020 is het met aanvullende financiering door gemeenten, overheid en
zorginstanties gelukt om het jaar in financiële zin met maar een kleine min af te sluiten.
Met de begeleiders is er verder gewerkt aan de kernwaarden van de stichting. Een project dat in
2019 is gestart en vervolgd zal worden in 2021
Het bedrijf is ondanks Corona volop in ontwikkeling!

Margreet van Gastel, voorzitter
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Algemeen
Het jaar 2020 is voor een groot deel getekend door de Corona pandemie.
Nadat we in maart eerst een week op slot zijn gegaan bleek al snel dat er enorme behoefte was bij
de deelnemers om naar het werk/dagbesteding te komen.
In eerste instantie hebben we 1 op 1 begeleiding geboden en met alle andere deelnemers op
allerhande manieren contact onderhouden.
Langzaam zijn we gaan opschalen en tegen de zomer konden we alle deelnemers die dat wilden weer
ontvangen en hebben we de corona maatregelen geïmplementeerd.
We zijn zoveel mogelijk buiten gebleven, ook in de pauzes. Dat is wonderwel goed gegaan, ook in de
herfst- en wintermaanden.
In 2020 hebben we een aantal grote projecten opgestart en/of afgerond.
• De aanbesteding bij de gemeenten voor activerend werk en dagbesteding. Een enorme klus
om aan alle voorwaarden en beschrijvingen te voldoen. Mede door ziekte van een van de
senior begeleiders kwam een groot deel van de last terecht op het secretariaat waardoor de
werkbelasting erg hoog werd. We zijn er trots op dat alles waarvoor we hebben ingeschreven
ook is toegekend.
• ’t Heidehuis in Schaarsbergen mocht bij de Federatie voor Landbouw en Zorg niet langer
onder het kwaliteitskeurmerk vallen van de vestiging in Arnhem. Er is daarom een eigen
keurmerk aangevraagd voor deze locatie. Ook dat had heel wat voeten in de aarde om aan
alle gestelde voorwaarden te voldoen. Uiteindelijk is het mooi om een deel van het bedrijf te
screenen op alle kwaliteitsaspecten om zo te kunnen verbeteren.
• Op 9 november hebben we een audit op de Hoeve gehad van het kwaliteitskeurmerk van de
Federatie. Altijd spannend zo’n audit en ook dit vraagt veel voorbereiding. Met vlag en
wimpel zijn we er doorheen gekomen.
• In 2019 is er een project opgestart om de kernwaarden/visie/missie te herijken. Een proces
wat je om de paar jaar moet doen. In 2020 is er een aantal sessies geweest. 1 sessie hebben
we fysiek gedaan de andere via Teams. Door Corona heeft het project wel vertraging
opgelopen, het wordt vervolgd in 2021.
• In mei 2020 is er een adviseur aangetrokken, Onno in ’t Veld, met het verzoek de organisatie
door te lichten en met verbetervoorstellen te komen. In september zijn we begonnen met de
verbeteringen door te voeren. Er zijn 3 teamleiders aangesteld. Een voor de horeca, een voor
de natuurbeleving en een voor dieren-, tuin- en kindergroepen. Daarnaast zijn er profielen
beschreven voor de verschillende functies binnen de stichting. Ook is er een aantal
protocollen ge-updatet. Het project wordt afgerond in 2021.
• Ook is in 2020 de werving gestart voor een nieuwe bedrijfsleider omdat de huidige
bedrijfsleider per 1 april 2021 met pensioen gaat.
• We zijn dit jaar betrokken bij het project “Moderne Slijpbeek”.
Participanten in het project zijn de gemeente Arnhem en Renkum, Henks Pluktuin in
Oosterbeek en Wijngoed Mariëndaal, Het Rosanderund en Hoeve Klein Mariëndaal.
Het project onderzoekt of er een korte voedselketen gerealiseerd kan worden in het
Slijkbeek gebied. Doel is om een samenwerking op te zetten met de 4 voedselproducenten,
later uit te breiden met meer producenten. Participanten in het project zijn de Universiteit
Wageningen en het landschapsarchitecten buro Le Far West.
Het project wordt gefinancierd door een Europese subsidie en een subsidie van de provincie
Gelderland.
• Ondanks Corona is het gelukt om 2x het Hoefijzer te presenteren, ons “huisblad”, met
ondersteuning van stagiairs en vrijwilligers.
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De locaties
Hoeve Klein Mariëndaal Arnhem
Door Corona hebben de deelnemers en begeleiders veel tijd in de buitenlucht doorgebracht, ook de
pauzes omdat dat het minst kans geeft op besmettingen. De dagopeningen voor Tuin en Dier werden
in de stal en machineruimte gehouden. Daarnaast hebben we allerhande hygiëne maatregelen
genomen en een andere kantoorindeling gemaakt.
•

•
•
•

•
•
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De theeschenkerij is een groot deel van het jaar gesloten geweest, geen feesten en
bijeenkomsten.
In het voorjaar/zomer is er een take-away concept ontwikkeld. Binnen bestellen, door een
luik de bestelling ophalen en op het terras of onderweg in het bos nuttigen.
Omdat de lockdown in het najaar weer streng werd en we weer op slot moesten is de
theeschenkerij 3 dagen in de week voor alle deelnemers en begeleiders gaan koken, soms
wel voor 40 personen. Een mooie uitdagende invulling van activiteiten voor onze deelnemers
in de theeschenkerij.
De tuin heeft het dit jaar zwaar gehad m.n. door het droge voorjaar en de warme zomer.
Niettemin hebben we onze groenteabonnementen fors kunnen uitbreiden doordat er veel
belangstelling is voor lokaal gezond voedsel.
De dieren hebben een stabiel jaar achter de rug. We zijn overgestapt op een ander kippenras
om zo wat meer uniformiteit te krijgen, wat wenselijk is voor de routines van onze
deelnemers.
De natuurbelevingsgroep in het voorhuis heeft ondanks Corona een redelijk stabiel jaar
achter de rug. Omdat deze groep meer binnen zit, was er extra aandacht voor het ventileren
van de binnenruimte. Gelukkig hadden we een prachtige zomer waardoor de deelnemers
veel buiten konden zijn.
De bloementuin voor het voorhuis waar de natuurbelevingsgroep zit, was een groot succes.
Veel mensen zijn bosjes bloemen komen plukken. Het succes is vooral te danken aan
Jacqueline, een van onze vrijwilligers die al jaren de bloementuin bestiert.
De jeugdgroepen op de zaterdag hebben kort stilgelegen in maart. Daarna weer op volle
kracht verder. Helaas was dit jaar het logeerweekend, altijd een hoogtepunt, niet mogelijk en
is vervangen door een paar uitstapjes.
Er is een mooi hek gekomen in de knuffelweide zodat de Franse hangoor konijnen en de
cavia’s volop de ruimte hebben en de plek is nu goed toegankelijk voor bezoekers van de
knuffelweide.
We hebben een grote gift gehad van de PKN gemeente in Schaarsbergen, zij hebben een deel
van de collectes aan ons afgestaan. We hebben er een mooie trap naar de hooizolder voor
laten maken. De hooizolder is nu een stuk veiliger en makkelijker te bereiken.
De vergaderzaal in de kapschuur is omgebouwd tot creatieve ruimte en is mede uitwijkplaats
voor klein overleg en voor deelnemers die even rust zoeken.
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’t Heidehuis Schaarsbergen
’t Heidehuis heeft dit jaar een mooie ontwikkeling doorgemaakt.
Alle dagen zijn gevuld met minimaal 6 deelnemers.
Een tuinarchitect, bekend met onze doelgroep, heeft een mooi tuinontwerp gemaakt.
Om meer armslag buiten te hebben voor het wat grovere werk zoals schilderen en houtbewerken is
er een tenthuis geplaatst. Een soort houten blokhut met een dak van stevig zeil.
Hoeve Heidestein Renkum
Hoeve Heidestein is volop in ontwikkeling.
Omdat Pieter Okkerse is vertrokken, hij was gedetacheerd door de gemeente Renkum, zijn we 3
dagen per week open voor deelnemers.
Op de dagen dat we gesloten zijn voor deelnemers worden de dieren verzorgd door vrijwilligers.
Er is veel verbouwd dit jaar. De kippenhokken zijn afgebroken en er zijn op die plaats nieuwe
onderkomens gebouwd voor de beesten die allemaal binnen zaten. De binnenruimte wordt geschikt
gemaakt voor de deelnemers als ontmoetingsruimte. Met dank aan de handige vrijwilligers die het
merendeel van het werk hebben verzet.
De tuin is verder tot ontwikkeling gebracht, de eerste groenten zijn geoogst!
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Personeelsbezetting
Medewerkers
We hebben een team van 14 medewerkers die bij ons in dienst zijn binnen de zorg. Daarnaast
hebben we een aantal medewerkers die op ZZP basis of via een nulurencontract werkzaam zijn.
Medewerkers zorg:
Margo van Asten, Begeleidster Theeschenkerij / Creatieve groep 0,72 fte
Maarten Betz, Sr. Begeleider, intakes en kwaliteit van de zorg 0,78 fte
Monica van der Wal, Medewerkster (cliënten)administratie 0,89 fte
Rini Storm, Bedrijfsleider 0,75 fte
Willem Overes, Begeleider Tuin 1,0 fte
Lieke Camerik, Begeleidster Natuurbeleving 0,67 fte
Ivo Pacqué, Ass Begeleider Tuin 0,89 fte
Fleur Thijs, Bedrijfsleidster Theeschenkerij 0,67 fte
Christina Wessels, Begeleidster Natuurbeleving 0,89 fte
Margit van Bon, Begeleidster Dieren 0,67 fte;
Nina Visscher, Begeleidster Kindergroep / Dieren 0,67 fte
Bart Zoutenbier, Begeleider Hoeve Heidestein 0,67 fte
Fleur te Beek, Begeleidster Kindergroep 0,22 fte
Anja Vermeulen, Begeleidster Theeschenkerij 0,44 fte
Medewerkers die als ZZP’er worden ingehuurd of een nulurencontract hebben
Tanja Dulmers, Begeleidster Natuurbeleving
Bernadette van Berlo, Begeleidster Natuurbeleving
David Koning, Begeleider Tuin en dieren
Willemijn Teelker, Boekhoudster
Inge Hogeling, Individueel Begeleidster Theeschenkerij
Jan Kuiper op de natuurbeleving
Medewerkers werkzaam in de theeschenkerij:
In de theeschenkerij hebben we 2 medewerkers in dienst: Frits Geurts (Keukenmedewerker) en Inge
Hogeling (Boekingen). Daarnaast hebben we een 10-tal oproepkrachten die in het weekend
werkzaam zijn in de theeschenkerij. Het betreft met name studenten die meewerken op basis van
een nulurencontract.
Stagiaires
We hebben in 2020 weer een aantal stagiaires begeleid die vanuit verschillende opleidingen bij ons
stage hebben gelopen.
Vrijwilligers
We hebben gedurende het gehele jaar gemiddeld een 50-tal vrijwilligers. Ze zijn enorm belangrijk om
alle werkgebieden draaiende te houden en de begeleiders te ondersteunen bij hun werkzaamheden.
Ze werken mee als chauffeur, in de werkgebieden theeschenkerij bediening, bak/kookgroep,
creatieve groep, individuele ondersteuning van deelnemers, onderhoud, koken kapschuur, tuinen,
groen en dierverzorging. Verder hebben we vrijwilligers die helpen met de pr en communicatie.
Tenslotte bestaat het hele bestuur uit vrijwilligers.
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In 2020 zijn er ivm Corona geen vrijwilligersbijeenkomsten gehouden.
Bestuursleden
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende personen:
Margreet van Gastel, Voorzitter
Jan Egbert Riksen, Penningmeester
Jos Verweij, Secretaris
Jan Hassink, Algemeen
Ysbrand de Haan, Algemeen

Sponsors en donateurs
We danken onze sponsors en donateurs hartelijk voor hun steun in het afgelopen jaar
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Samenvatting van de jaarrekening
Financiële positie
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