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1. Voorwoord

In dit jaarverslag willen we verantwoording afleggen over hetgeen we het afgelopen jaar
hebben gedaan. Zowel op financieel vlak als in de hulpverlening. Dankbaar zijn we dat we
ook het afgelopen jaar weer hebben kunnen bijdragen in de opvang van cliënten. Wel
merken we dat de nood steeds hoger is geworden en er steeds meer mensen buiten de boot
dreigen te vallen. Voor ons een extra motivatie om dit werk, in afhankelijkheid van God, voort
te blijven zetten.

Andrea en Ronald Kleiweg
Ineke en Eelco Kabos
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2. Doelstelling
De doelstelling van de stichting staat in de statuten en luidt:
Het Evangelie van Jezus Christus is de basis van waaruit wij geïnspireerd en gemotiveerd
worden. De liefde die we van God ontvangen willen we doorgeven en vertaald zich in onze
drijfveren, rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Wij willen uitgaan van de
mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele cliënt en door middel van
maatwerk gerichte zorg bieden.
Vanuit deze gedachte wil de stichting opvang bieden aan:
o Volwassenen en/of jongeren die door persoonlijke, psychosociale of andere
problemen voor langere of kortere tijd opvang en begeleiding nodig hebben;
o (Tiener)moeder en kind, waarbij de moeder de gelegenheid krijgt een studie
te volgen, een baan te zoeken en te leren het kind op te voeden, met als
eindresultaat dat beiden samen een goede toekomst krijgen en ze uiteindelijk
zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren;
3. Bestuur
Het bestuur bestond op 31 dec. 2010 uit de volgende personen:
Voorzitter
:
Arjan Prins
Secretaris
:
Gerard Jager
Lid
:
Rieno Moedt
Lid
:
Thea van der Scheer
Lid
:
Sinetta Goedendorp
Het bestuur heeft in 2010 zes keer vergaderd. Zij heeft zich onder andere gebogen over
aansluiting bij de Feo, een overkoepelende organisatie van een kleine 30 evangelische en
reformatorische zorgorganisaties. Dit heeft uiteindelijk gerealiseerd in een aspirantlidmaatschap, welke medio 2011 geëvalueerd zal worden met de Feo, waarna we officieel lid
hopen te worden.
Verder zijn zij bezig geweest met het ontwikkelen van een bestuursplan voor de komende
jaren. Dit plan zal worden afgerond medio april 2011. Het bestuursplan hoopt te beschrijven
op welke manier het bestuur de instelling in staat stelt de doelgroep een verantwoord
toekomstperspectief te bieden.
Er werd in 2010 gewerkt aan de ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid en het optimaliseren
van de samenwerking tussen vrijwilligers en uitvoerenden (beheerderechtparen) middels
gesprekken en evaluaties.
Teneinde de tweede locatie in de Wildervanksterdallen van de grond te krijgen is er zorg en
aandacht besteed aan het juist besteden van financiële middelen en het aanvragen van
subsidies e.d.
Met alle bovengenoemde zaken hoopt het bestuur ook in 2011 verder te gaan met
enthousiasme en zorg.
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4. Aanmeldingen en Opnames

Ook dit jaar hebben mensen de weg naar Het Mosterdzaad weten te vinden. Het aantal
aanmeldingen was te hoog voor het aantal opvangplekken en we hebben daarom
verschillende keren mensen door moeten verwijzen. Ook hebben we een aantal malen nee
moeten zeggen omdat wij de gevraagde begeleiding niet konden bieden.

In cijfers ziet het er als volgt uit:
Bezettingsgraad
Aantal mannen
Aantal vrouwen
Aantal kinderen < 5 jaar
Aantal kinderen > 5 jaar

2010
102,38%
4
8
2
2

2009
95,9%
3
13
8
4

2008
103,23%
5
10
5
3

2007
111%
8
8
2
2

De verblijfsduur verschilt van cliënt tot cliënt en bedraagt van een paar dagen tot enkele
jaren.
Met ingang van dit jaar hebben we in samenwerking met de woningbouwvereniging voor 2
bewoners een huis kunnen huren. Dit betekent dat Het Mosterdzaad het huis huurt en
begeleiding blijft bieden. De bedoeling is dat als alles goed gaat het huis uiteindelijk op naam
van de bewoner komt te staan.
Voor het eerst hebben we dit jaar het overlijden van een van de bewoners meegemaakt. Dit
heeft ook een impact gehad op de andere bewoners die haar al langer kenden. Met hen zijn
we naar de begrafenis geweest.
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5.

Activiteiten

New Wine
Ook dit jaar zijn we, net als voorgaande jaren, met een aantal bewoners naar de New Wine
conferentie geweest. De combinatie van ontspanning en voedsel voor de geest bleek ook
deze keer weer goed aan te slaan.
Muziek workshops
Eenmaal in de maand is er een muziekworkshop. Hier worden op een muzikale en creatieve
wijze verschillende thema’s behandeld door een muziektherapeut. Thema”s zoals bv.
hechting, verdriet, nabijheid en afstand, Door op deze manier met thema’s bezig te zijn
hebben we gemerkt dat bewoners worden geprikkeld en uitgedaagd om daar over na te
denken en het bespreekbaar te maken.
Uit eten
Om gewoon een gezellig moment met elkaar te hebben zo nu en dan, zijn we ook dit jaar
een paar keer met de hele groep uit eten geweest.
Sporten
Een gezonde geest in een gezond lichaam. Met die visie stimuleren we mensen om iets met
sport te doen. Ook hierin kunnen mensen heel wat kwijt en kunnen ze zich ontladen. Waar
mogelijk bieden we het ook aan als onderdeel van de begeleiding.
Sinterklaas
Sinterklaasfeest was een hoogtepunt. Iedereen kreeg 5 namen toebedeeld en geld om voor
deze mensen een aardigheidje te kopen. Zeker de kinderen hebben ervan genoten, maar
ook de volwassenen. Ze werden op deze manier gestimuleerd om na te denken over de
ander. Door iets leuks uit te zoeken voor de ander en zo over de ander na te denken, geeft
dat een betere sfeer in de groep.
Groepsgesprekken
Een keer in de twee weken is er een groepsgesprek. Naast het huishoudelijk deel is er
aandacht voor een stuk uit de bijbel. Vaak bespreken we ook een bepaald thema en kijken
wat God daarvan zegt en hoe de mensen er tegenaan kijken en of wat de bijbel zegt ook hen
iets te zeggen heeft. Vaak volgen er dan verrassende gesprekken. Meestal is Jan Douwe
van ’t Zand, predikant van de CGKv hierbij aanwezig.
EO jongerendag
Ook dit jaar zijn we met een aantal bewoners naar de EOjongerendag geweest. De voorpret
begint onderweg al als we steeds meer auto’s en bussen tegen komen die ook onderweg zijn
naar het Gelredome. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.
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6. Stagiaires en vrijwilligers
Dit jaar hadden we het werk niet kunnen doen zonder de inzet van de vrijwilligers en de
stagiaires. Op 4 avonden zijn er vrijwilligers die zich bezig houden met de groep zodat
Ronald en Andrea wat meer tijd hebben voor het gezin. Ook tijdens de vakanties waren
vrijwilligers in huis om het werk door te laten gaan, waar we erg dankbaar voor zijn.
7.

Public Relations

Voor de Public Relations hebben we dit jaar gebruik gemaakt van onze website, de
nieuwsbrief en het jaarverslag. De nieuwsbrief is afgelopen jaar slechts 1x uitgekomen. Dit is
een punt van aandacht voor het komende jaar. Het streven ligt op 1x per kwartaal.
Daarnaast zijn er formele en informele contacten geweest met diverse instanties om uit te
leggen wie wij zijn en wat wij kunnen bieden. Onze ervaring is dat mond tot mond reclame de
beste reclame is. Wanneer we via een instelling iemand geplaatst krijgen en dat bevalt goed,
dan worden we snel weer gevraagd.
8. Wildervanksterdallen
In 2010 zijn de eerste grote werkzaamheden uitgevoerd aan de Wildervanksterdallen. Het
dak is in delen vervangen en geïsoleerd. Dit was een megaklus, wat we in 2010 niet
helemaal afgekregen hebben. Het dak is wel weer wind en waterdicht gemaakt voor de
winter. De afwerking en de goten zullen nog in 2011 afgemaakt moeten worden. Een aantal
vrijwilligers heeft geholpen bij deze klus. We willen hen hier nogmaals voor bedanken. Naast
de drukte van de dakwerkzaamheden is het in het privé ook erg druk geweest. Het hele jaar
zijn er minstens drie pleegkinderen in huis geweest.
We mogen dankbaar terugkijken dat dit jaar, zonder ongevallen is verlopen. Bij een
nokhoogte van meer dan 10 meter boven maaiveld is een misstap snel gemaakt. Natuurlijk
waren er wel veiligheidsnetten opgehangen, maar dan nog. We hopen dat we in 2011
kunnen starten met de opvang voor de stichting.
9. Financieel jaarverslag
Om tot een goede dekking te komen van exploitatiekosten hebben we naast de
verblijfsvergoeding van € 495,00 per maand, voor de meeste cliënten een
Persoonsgebonden Budget (PGB) aangevraagd. Dankbaar zijn we dat dit ook dit jaar nog
wel mogelijk was ondanks de veranderingen binnen het persoonsgebonden budget.
Voor de realisatie van de woonunits op de Wildervanksterdallen zijn we op zoek naar
fondsen, ook onderzoeken we de mogelijkheden voor subsidiering vanuit de overheid. Dit
blijkt een moeizaam traject en tot nog toe is het ons niet gelukt om subsidie te verkrijgen.
Ook de fondsenwerving is een weg van lange adem en levert minder op dan we gehoopt
hadden.
De boekhouding is gecontroleerd door FACT Administratiekantoor en de complete
jaarrekening is op te vragen bij de stichting.
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Winst- en verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten
Afschrijvingen

2010
x€1

2009
x€1

150.759

129.085

2.072

1.722

Kosten bewoners

63.232

47.958

Huisvestingskosten

73.402

66.310

Algemene kosten

11.944

13.059

150.650

129.049

Bedrijfsresultaat

109

36

Rentebaten

762

1.316

Rentelasten

272

227

Financieel resultaat

490

1.089

Overige baten

0

1.316

Overige lasten

0

114

Overige baten en lasten

0

1.202

Overig resultaat

490

2.291

Resultaat

599

2.327

Overige bedrijfskosten
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Jaarrekening

Stichting Het Mosterdzaad

Winst- en verliesrekening

Begroting 2011
Beneden Westerdiep
Bedrijfsopbrengsten

2011

Bewonersbijdragen
PGB
Fondsen
Giften en donaties
Ontvangen rente

€ 35.000,00
€ 53.900,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 89.400,00

Bedrijfskosten

2011

Afschrijvingen
Kosten bewoners
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Rentelasten

€ 2.100,00
€ 60.000,00
€ 15.000,00
€ 12.000,00
€ 300,00
€ 89.400,00

Wildervanksterdallen
Bedrijfsopbrengsten
Bewonersbijdragen
Dagbesteding
Giften en donaties
Fondsen
Eigen vermogen

2011
€ 1.500,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 35.500,00
€ 39.000,00

Bedrijfskosten
Afschrijvingen
Kosten bewoners
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Projectkosten

2011
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 35.000,00
€ 39.000,00
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10. Nawoord
Terugkijken op een jaar vervult ons altijd weer met verwondering en dankbaarheid.
Verwondering dat er weer zoveel gebeurd is terwijl je dat niet in de gaten hebt als je er
“middenin” zit. Dankbaarheid omdat ondanks de moeilijke tijd die we in onze privé situatie
hadden God ons toch de kracht gaf om het werk in Het Mosterdzaad te doen.
Toch realiseren we ons dat er nog veel werk verzet moet worden. Er liggen grote
uidagingen te wachten, hoe gaat het straks met de PGB’s, wat gaat de gemeente doen met
de WMO? De realisatie van het project aan de Wildervanksterdallen vraagt ook enorm veel
energie en creativiteit om dat rond te krijgen.
Gelukkig weten we dat het niet van ons afhankelijk is maar dat God het is die plannen doet
slagen.

Veendam, mei 2011
Ronald en Andrea Kleiweg
Eelco en Ineke Kabos
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