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1. Voorwoord

Dankbaar kijken we terug op het jaar 2007, wat is omgevlogen. We zijn dankbaar
voor de liefde, kracht en gezondheid die we mochten ontvangen om ons steentje bij
te kunnen dragen voor die mensen die het nodig hadden. Ook het afgelopen jaar is,
net als voorgaande jaren, gebleken dat er een grote behoefte aan opvang is. Meer
dan wat wij konden bieden.

Met een bezettingspercentage van 100 % hebben we zakelijk gezien goed gedraaid,
maar dat roept tevens de vraag op: Waarom? Hoe komt het dat er zoveel mensen in
Nederland op zoek zijn naar hulp? Waarom kunnen wij als  maatschappij niet
omgaan met hen die het tempo niet bij kunnen benen?

God zegt ons dat we oog moeten hebben voor onze naaste. Met vallen en opstaan
hebben we ook in het afgelopen jaar geprobeerd om de liefde van God door te geven
aan de mensen om ons heen.

Namens alle medewerkende personen,

Andrea en Ronald Kleiweg.
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2. Doelstelling

De doelstelling van de stichting Het Mosterdzaad staat in de statuten en luidt als
volgt: 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 Mensen en/of kinderen 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 december 2007 uit de volgende personen:

Voorzitter : Ronald Kleiweg
Penningmeester/secretaris: Jiske ten Doornkaat
Lid : Ineke Kabos
Lid : Cor Dikkema
Lid : Sinetta Goedendorp
Lid : Jan Douwe van ’t Zand

Jiske heeft met ingang van 1 jan 2008 wegens privé omstandigheden besloten om uit
het bestuur te gaan. Ook vanaf deze plaats willen wij haar nog eens bedanken voor
het vele werk wat ze verzet heeft, met name op het gebied van de financiën.
Daarnaast heeft Jan Douwe tevens te kennen gegeven zich terug te willen trekken
uit het bestuur zodra er een vervanger voor hem is.

Het afgelopen jaar heeft het bestuur zich net name bezonnen op haar functie. Wij
hebben als stichting het Mosterdzaad meegewerkt aan een onderzoek “Quickscan
besturen”, aangeboden door Transmissie. De bedoeling hiervan is om een scan te
ontwikkelen voor besturen van kleine organisaties om in een korte tijd duidelijk te
krijgen wat de sterke en zwakke punten van het bestuur zijn.

In 2008 zal er via Transmissie nog een aantal ondersteuningsuren aangeboden
worden om het bestuur te professionaliseren. Voor die tijd gaan we gericht op zoek
naar bestuurders met bepaalde competenties, zodat het gehele bestuur deze
ondersteuningsuren kan benutten. Het uiteindelijke doel is dat stichting het
Mosterdzaad er een bestuur heeft die de beleidslijnen uitzet en
voorwaardenscheppend is voor de uitvoerenden.
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4. Aanmeldingen en Opnames

In 2007 hebben we 8 mannen, 8 vrouwen en 4 kinderen opgevangen. De
verblijfsduur verschilde van enkele dagen tot een jaar.

Op 1 januari waren er 9 bewoners waarvan 1 kindje van bijna een jaar en op 31
december waren er ook negen bewoners, onder wie 1 kindje van 8 maanden en 1
van 14 jaar.

Aantal opnames 2007

mannen
vrouwen
kinderen

Het bezettingspercentage over 2007 was gemiddeld 111 %. Dat betekent dat naast
de vaste 6 kamers, de crisiskamer langdurig bezet is geweest.
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Kinderen zijn in dit percentage niet meegenomen.
De kortste opnameduur was 3 dagen en de langste 715 dagen.

Veel van de cliënten hebben geen inkomen. Dit betekent dat er heel veel energie en
tijd gaat zitten om een uitkering aan te vragen en met het zoeken naar werk of een
dagbesteding. Daarnaast hebben er een aantal van de cliënten schulden, waarvoor
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we óf gezamenlijk een regeling treffen óf we hen, na inventarisatie van de schulden,
doorverwijzen naar de Volks Krediet Bank te Appingedam.

Van de zestien cliënten die bij ons opgenomen zijn in 2007, waren er twee die op min
of meer regelmatige basis een kerkdienst bezochten. De rest had geen binding
(meer) met een kerkgenootschap. De regel dat iedere cliënt op zondag een
kerkdienst bezoekt wordt trouw nageleefd, zonder conflicten.

We hadden 1 tienermoeder die tijdens haar verblijf uitgerekend was en in het
ziekenhuis bevallen is.

5. Begeleiding en Activiteiten

Wanneer er een aanmelding plaats vindt, volgt er een intakegesprek. In dat gesprek
proberen we helder te krijgen waaruit de hulpvraag bestaat en of wij die hulp kunnen
bieden. De mogelijk nieuwe cliënt krijgt van ons te horen wat wij te bieden hebben,
wordt geïnformeerd over de huisregels en krijgt een rondleiding.
We nemen een dag bedenktijd in acht zodat zowel de cliënt als wijzelf erover na
kunnen denken of we met elkaar verder gaan. Soms is het nodig om bij andere
instanties wat nadere gegevens op te vragen voor er een weloverwogen besluit
genomen kan worden. Dit gebeurd met toestemming van de cliënt.

Na opname is er een gewenningperiode van ongeveer twee weken voor zowel de
cliënt als begeleiding. Daarna wordt er samen gekeken wat de cliënt nodig heeft,
worden er doelen gesteld en afgesproken in welke termijn deze gehaald kunnen
worden.

Van de cliënten wordt verwacht dat zij participeren in de taken die er in huis te doen
zijn. Hiervoor wordt een schema gemaakt zodat iedereen aan de beurt komt. Dat
heeft als doel dat men leert om naast de dagbesteding ook in het huishouden bezig
te zijn, dit met het oog op het zelfstandig wonen.

Één keer per week eet de groep apart zodat Ronald en Andrea met hun gezin
kunnen eten. Het is dan de bedoeling dat één van de cliënten voor de groep kookt.
De maaltijd wordt begeleid door een vrijwilliger.

Vier avonden per week is er een vrijwilliger aanwezig om een activiteit te
ondernemen met de cliënten. Dit varieert van TV kijken tot spelletjes doen.



6

Regelmatig organiseren we activiteiten tbv de onderlinge sfeer. We zijn o.a. uit eten
geweest, wezen bowlen en hebben de EO-jongerendag bezocht.

Één keer per twee weken is er een groepsgesprek. Naast een bijbelstudie en een
gesprek daarover, is er ruimte om de praktische zaken met elkaar te bespreken. Dit
kan variëren van een defecte lamp tot hoe we met elkaar omgaan. Dit gesprek wordt
begeleid door ds van ’t Zand (Chr. Geref. Kerk), die ook fungeert als extern
vertrouwenspersoon.

Afhankelijk van de problematiek zijn er begeleidingsgesprekken met de cliënten. Dit
kan variëren van wekelijks tot één maal per maand. Deze gesprekken worden
voornamelijk door Andrea gevoerd in haar functie als maatschappelijk werker.

6. PR

Voor de PR maken we voornamelijk gebruik van het internet. Onze site
(www.hetmosterdzaad.nl) is vele malen bezocht en we hebben gemerkt dat mensen
die op zoek zijn, ons via internet weten te vinden. Naast de website hebben we een
folder en verspreiden we 3 tot 4 maal per jaar onze nieuwsbrief “Het Mosterdnieuws”.

7. Financieel jaarverslag

De stichting verkrijgt haar financiële middelen enerzijds uit de verblijfsvergoeding die
de cliënten betalen en anderzijds uit giften en donaties. De verblijfsvergoeding is net
niet kostendekkend voor wat betreft de vaste lasten, voeding,
telefoonkosten e.d. Voor de begeleiding blijft er dan niets meer
over. We zijn dankbaar voor de giften die we mogen
ontvangen zodat we dit werk voort kunnen zetten.

PGB
In 2007 hebben we voor een aantal cliënten PGB aan kunnen vragen zodat de
begeleiding gedeeltelijk betaald kan worden. We zijn benieuwd hoe er in 2008
omgegaan zal worden met mensen die geen diagnostiek hebben, aangezien de
toekenning op basis van psychosociale gronden aangescherpt gaan worden.

Doordat de begeleiding nu gedeeltelijk betaald wordt, is het voor de begeleiders
mogelijk om een deel van de tijd die ze hierin steken vergoed te krijgen.

Brandveiligheid
De brandmeldinginstallatie en de brandwerende deuren zijn in de loop van 2007
geplaatst. Mede dankzij de donaties van de hierna genoemde fondsen, is het
mogelijk geweest om dit uit te voeren. Vanaf deze plaats willen we ze daar nogmaals
onze dank voor uitspreken.
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De fondsen zijn:
 Stichting Christelijke sociale arbeid
 SIOC
 Skanfonds
 Stichting Maria Emalia Dorrepaal
 Stichting Hazewinkelfonds
 Stichting M.C. van Beek
 Fundatie van den Santheuvel, Sobbe

Mede dankzij een donatie hebben we nieuwe bedden en matrassen aan kunnen
schaffen en tevens nieuw meubilair voor in de “Akker” (de groepsruimte), ook daar
zijn we erg dankbaar voor.

In 2007 hebben we een boekhouder in de arm genomen om onze financiën te
controleren en ons daarin te begeleiden.  Het betreft Ageeth Schuringa te Veendam.
Hierna vindt u het financieel verslag:

Staat van Baten en Lasten
2007 2006

Baten

Bewonersbijdragen 27.847 23556
Begeleidingsvergoeding intern 50.664 32151
Begeleidingsvergoeding extern 3.200 3600

81.711 59307
Giften 6.001 6193
Fondsen 23.542 9500

29.543 15693

Totale baten 111.254 75000

Lasten

Kosten bewoners

Voeding en huishoudelijk 10.200 8131
Opleidingskosten 303
Kosten begeleiding 5.012
Vrijwilligersvergoeding 2.070 835
Recreatieve ondersteuning 1.979 1386

19.564 10352

Huisvestingskosten

Huurkosten 12.000 19521
Onderhoud en inventaris 13.623 2311
Groot onderhoud 30.395 2792
Reservering brandveiligheidssysteem -8.532 8533
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Water 469
Energie 4.410

Onroerendgoedbelasting 731
Overige vaste lasten 98

53.194 33157
Algemene kosten

Telefoon-internet 719
Kantoorkosten 913 213
Kosten fondsenwerving 1.545
Dotatie voorzieningen tweede locatie 30.000 29626
Administratiekosten 500
Overige algemene kosten 1.244 520

34.921 30359
Financiële baten en lasten 258

258
107.937 73868

Resultaat 3.317 1.132

BALANS
Per 31/12’07 Per            31/12/’06

Activa

Vlottende activa
Rc-verhouding bewoners 1.858
PGB-gelden bewoners 4.943

6.801
Liquide middelen
Rabo rc 3452.12.487 6.066 37.630
Rabo rc 1177.81.746 4.410 2.936
Rabo spaarrekening 3285.393.149 54.500

64.976 40.566
Overige vorderingen
R.C. verhouding R. Kleiweg 3.610
Nog te ontvangen bedragen 800

4.410

Totaal 69.386 47.367

Passiva

Eigenvermogen
eigen vermogen 01-01-07 1.132 1132
toevoeging 2007 3.317

4.449 1132
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Langlopende schulden
Lening Kleiweg 4.000

4.000
Kortlopende schulden
PGB gelden bewoners 3.042
Nog te betalen bedragen 3.085
R.C verhouding Kleiweg 4933
R.C verhouding bewoners 878

7.005 4933

Voorziening personeel 13.000 13.000
Voorziening bewoners 10.219 11.019
Voorziening deskundigheidsbevordering 1.713 1.750
Voorziening onderhoud 3.000 11.533
2e locatie zorgboerderij 30.000

57.932 37.302
69.386 47.367

Jaarbegroting 2008 Stichting "Het Mosterdzaad"
Baten

Bewonersbijdragen € 25.000,00
Begeleidingsvergoeding intern € 35.000,00
Giften € 6.000,00
Fondsen € 100.000,00

€ 166.000,00

Lasten

Onderhoud en Inventaris € 5.700,00
Vaste lasten verblijf € 22.000,00
Kosten begeleiding € 17.500,00
Voeding en huishoudelijke zaken € 11.000,00
Kantoorkosten € 1.000,00
Recreatieve ondersteuning € 3.000,00
Algemene kosten € 1.000,00
Stagevergoeding € 1000,00
Vrijwilligersvergoeding € 1.500,00
Betaalde rente- en bankkosten € 300,00
Onttrekking voorziening
bewoners € 2.000,00
Ontwikkeling 2e locatie € 100.000,00

€ 166.000,00
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8. Vrijwilligers en Stagiaires

Het afgelopen jaar hebben de verschillende vrijwilligers weer een belangrijke bijdrage
geleverd aan het werk binnen Het Mosterdzaad. Op 4 avonden zijn er vrijwilligers
actief op de groep. Een luisterend oor, een spelletje of  er gewoon zijn, het is van
onschatbare waarde. Door hun aanwezigheid hebben zij de begeleiders ontlast.

Daarnaast zijn we erg blij en dankbaar dat we ook in 2007 Cees en Marcella van
Arnhem bereid hebben gevonden om ons tijdens de vakantie te vervangen. Dit heeft
ons de rust gegeven om van onze vakantie met de kinderen te genieten in de
wetenschap dat het thuis gewoon door draaide.

Heel 2007 is er een stagiaire van de Maatschappelijk werk opleiding van de Hanze
Hogeschool voor 3 uur per week bij ons stage komen lopen. Zij heeft zich vooral
bezig gehouden met woonbegeleiding. Tevens was er een stagiaire van de SPH
opleiding voor 16 uur per week. Zij heeft zich vooral gericht op het groepswerk.

9. Nawoord

Terugkijkend op 2007 is er eigenlijk sprake van verwondering, dat er zoveel gebeurd
is in de afgelopen periode. Dat God de kracht en de middelen gegeven heeft om het
werk voort te zetten. Dat geeft ook vertrouwen voor 2008.

Als het goed is zijn de plannen voor de tweede locatie dan in uitwerking. Dat zal veel
werk met zich meebrengen, maar vraagt ook veel vertrouwen in de leiding van God.
Zullen alle vergunningen rondkomen? Zal er voldoende financiën beschikbaar
komen? Ga zo maar door.

Natuurlijk zal het werk aan de Beneden Westerdiep gewoon doorgaan en zal er
aandacht komen voor uitbreiding en professionalisering van het bestuur.

Kortom: het belooft een uitdagend jaar te worden.


