Jaarverslag 2009
Stichting Het Mosterdzaad

Beneden Westerdiep, Veendam

Wildervanksterdallen, Wildervank
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1. Voorwoord
Dit is het jaarverslag van ons lustrumjaar als stichting Het Mosterdzaad. Terugkijkend op
deze tijd kunnen we wel stellen dat wij dit vijf jaar geleden zo niet hadden kunnen bedenken
en ervaren we Gods zegen op ons werk.
Ook het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd in de opvang, maar ook in de levens van de
mensen die we op mochten vangen. Toch zit er een keerzijde aan het bedrijfsmatig goed
draaien van de opvang. Het betekent dat er zo veel nood is, zo veel verdriet bij volwassenen,
maar ook bij kinderen.
Dankbaar zijn we wel dat we iets van Gods liefde mogen laten zien. Wij hopen dat u na het
lezen van dit verslag een indruk hebt gekregen van ons werk in Het Mosterdzaad.
Andrea en Ronald Kleiweg
Ineke en Eelco Kabos
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2. Doelstelling
De doelstelling van de stichting staat in de statuten en luiden:
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. 2009 uit de volgende personen:
Voorzitter
:
Arjan Prins
Secretaris
:
Gerard Jager
Lid
:
Rieno Moedt
Lid
:
Ronald Kleiweg
Lid
:
Sinetta Goedendorp
Het bestuur heeft in 2009 zes keer vergaderd. We hebben ons onder andere gebogen over
de vraag wat precies de taak en rol van het bestuur kan zijn. Met behulp van een extern
bureau hebben we hierover een cursus (2 dagdelen) gevolgd. Het bestuur wil primair
voorwaardenscheppend bezig zijn en de directie(s) van de beide locaties van Het
Mosterdzaad ondersteunen.
Teneinde de tweede locatie in de Wildervanksterdallen van de grond te krijgen is er veel zorg
en aandacht besteed aan het binnenhalen van fondsen/financiële middelen.
Het schuurgedeelte van de boerderij in de Wildervanksterdallen (privé eigendom van de
familie Kabos)is officieel verhuurd aan de Stichting. In de betreffende huurovereenkomst is
de juridische en financiële positie van de Stichting en de familie Kabos vastgelegd.
Verder is het beleidsplan 2009-2013 door het bestuur vastgesteld.
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

2009
95,9%

2008
103,23%

2007
111%

2006
78,69%

Aantal mannen
Aantal vrouwen
Aantal kinderen < 5 jaar
Aantal kinderen > 5 jaar

3
13
8
4

5
10
5
3

8
8
2
2

5
9
3
0
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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 wordt door een muziektherapeut op
een muzikale en creatieve wijze verschillende thema’s behandeld. We hebben gemerkt dat
door op een deze manier met thema’s zoals bv. hechting, verdriet, nabijheid en afstand bezig
te zijn, 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. Iets leuks uit te zoeken voor de ander, geeft 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 ertegenaan 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 CGK hierbij aanwezig.
Lustrum
Op 3 juli 2009 hebben we ons lustrum gevierd met een barbecue in de tuin. Er was een
goede opkomst en we hebben ook heel wat ex-bewoners gezien. Het was goed en leuk om
hen te ontmoeten en te horen hoe het met hen ging.
Een verrassing was het “lustrumboek” die de kinderen van Ronald en Andrea voor hun
ouders samengesteld hadden, waar verhalen verwerkt waren van de afgelopen 5 jaar van
familie en bewoners.
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.
Op twee dagen in de week hebben we een stagiaire van de spw-opleiding gehad. Naast de
inspanning die de begeleiding vraagt levert dat ook input voor ons functioneren op.
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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
Het afgelopen jaar heeft de fam. Kabos de slaapplaatsen in de caravans in kunnen ruilen
voor slaapkamers in het voorhuis. Verder hebben zij voor de afgebrande schuur in 2009 een
prachtige nieuwe loods gekregen. Er moet nog wat grondwerk gedaan worden, er moet nog
bestraat worden, de werkplaats en kantine moeten nog gerealiseerd, maar dan is de
loods ook écht af. We hopen dan ook te kunnen beginnen met het bieden van dagbesteding
op structurele basis. Dit is voor zowel interne bewoners van beide locaties bedoeld, als
externe mogelijke cliënten.
Het afgelopen jaar hebben Ineke en Eelco al een aantal kinderen op kunnen vangen in het
voorhuis. We zien dat er nog heel veel werk gedaan moet worden, maar zijn vooral dankbaar
voor het werk wat we al af mochten krijgen. Mede door een aantal vrijwilligers is er veel werk
verzet.
De aanvragen voor financiële ondersteuning die we bij verschillende fondsen hebben
gedaan, zijn met wisselend succes gehonoreerd. We merken dat de financiële crisis ook
deze fondsen heeft geraakt. Daarnaast is er een aantal fondsen die vanwege de christelijke
signatuur niet bereid waren om een financiële bijdrage te leveren, terwijl het werk zelf wel
binnen de criteria valt. De volgende fondsen hebben tot nog toe wel bijgedragen:
• Cornelia stichting
• SIOC
• Stichting Madurodamfonds
• Stichting Papefonds
• Stichting Diakonia Leiden
• Stichting M.C. van Beek
• Stichting Maria Emalia Dorrepaal
Verder is er een aanvraag gedaan bij de gemeente Groningen voor subsidie en is de
aanvraag voor subsidie bij de provincie Groningen bijna afgerond. Transmissie is nog steeds
bezig om fondsen aan te schrijven namens ons om zo geld binnen te krijgen voor de op- en
verbouw van de Wildervanksterdallen.
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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.

Balans per 31 december
Activa
Vaste activa
Machines en inventaris
Vervoermiddelen
Vlottende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen

2009
x€1
5.647
7.881

2008
x€1
2.234

7.187
7.853

666

11.550

6.468

68.136
79.686

41.270
47.738

87.567
======

55.591
======

Balans per 31 december
Passiva

x€1

2009

x€1

2008

Eigen vermogen
Algemene reserve
Voorzieningen

13.683

66.932

11.356

42.932

Kort vreemd vermogen
Overige schulden

6.951
87.566
======

1.303
55.591
======
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Winst- en verliesrekening
2009
x€1
Bedrijfsopbrengsten
Afschrijvingen
Kosten bewoners
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat

2008
x€1

129.085
47.958
66.310
13.059

110.294
1.722

129.049
36
=======

43.806
51.384
7.684

103.398
6.896
=======

Rentebaten
Rentelasten

1.316
227

797
236

Financieel resultaat

1.089

561

Overige baten
Overige lasten

524

1.316
114

0
551

Overige baten en lasten

1.202
________

-551
________

Overig resultaat

2.291
________

10
________

Resultaat

2.327
========

6.906
========
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Toelichting balans
2009
x€1

2008
x€1

Machines en inventaris
Inventaris
Afschrijving inventaris
Machines en werktuigen
Afschrijving machines en werktuigen

677

-146

1.750

-47

2.234

677

-11

0

0

666

Vervoermiddelen
Transportmiddelen
Afschrijving transportmiddelen

7.700

7.700
-2.053

5.647
=======

-513
7.187
=========

Overige vorderingen
Nog te ontvangen bedragen
Rekening courant Kleiweg
Liquide middelen
Rabobank 3452.12.487
Bankrekening Wildervanksterdallen
Spaarrekening

10.526
1.024

0
6.468

11.550

6.468

7.239

8.383
24.841
36.056

3.147
29.740

68.136

41.270

11.356
2.327

4.450
6.906

13.683

11.356

Algemene reserve
Eigen Vermogen
Resultaat
Voorzieningen
Voorziening
Voorziening
Voorziening
Voorziening
Voorziening

Bewonersbijdragen
Ziektevervanging
ondersteuning studie bewoners
(groot) onderhoud
2e locatie

10.219

10.219
13.000
1.713
10.000
32.000

13.000
1.713
3.000
15.000

66.932

42.932

6.951

1.303

Overige schulden
Nog te betalen bedragen
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2009
x€1

2008
x€1

33.521
45.308
14.568
35.688

35.898
52.636
13.160
8.600

Bedrijfsopbrengsten
Bewonersbijdragen
Bijdragen uit persoonsgebonden budget
Giften en donaties
Fondsen

129.085

110.294

Afschrijvingen
Afschrijvingskosten transportmiddelen
Afschrijvingskosten inventaris
Afschrijvingskosten machines en werktuigen
Kosten bewoners
Begeleidingskosten
Vrijwilligersvergoedingen
Studie bewoners
Voeding en huishoudelijk
Recreatieve ondersteuning

1.540
135
47

513
11
0

1.722

524

29.572
900
149
13.791
3.546

24.397
1.625
721
12.642
4.421

47.958

43.806

Huisvestingskosten
Onderhoud en inventaris
Groot onderhoud
Overige vaste lasten
Huurkosten
Kosten waterbedrijf
Energiekosten
Kosten gemeentelijke belastingen
Groot onderhoud tweede locatie
Dotatie / onttrekking voorziening
Algemene kosten
Telefonie en internet
Administratiekosten
Algemene kosten
Studie en professionalisering medewerkers
Autokosten
Kantoorkosten
Kosten fondsenwerving

6.310
1.056
12.000
504

10.961
691
0
4.884

12.000
489

979
16.577
24.000

97
21.927
0

66.310

51.384
947

446
844
3.698
6.787
13.059

735
4.484

845
600
2.489

0
337

1.891
1.023

451
385

7.684
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Toelichting winst- en verliesrekening
2009
x€1

2008
x€1

Rentebaten
Ontvangen rente

1.316

797

Rentelasten
Betaalde rente en bankkosten

227

236

Overige baten
Baten voorgaande jaren

1.316

0

Overige lasten
Afboeken oninbare vorderingen
Lasten voorgaande jaren

0
114

551
0

114

551
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Begroting 2010
Beneden Westerdiep
Uitgaven
Begeleidingskosten
Onderhoud en Inventaris
Groot onderhoud
Overige vaste lasten
Huurkosten
Kosten waterbedrijf
Kosten Essent
Kosten Gemeente
Kosten telefoon en internet
Vrijwilligersvergoeding
Algemene kosten
studie en professionalisering
medewerkers
studie en professionalisering bestuur
studie bewoners
Voeding en hh
Kantoorkosten
Recreatieve ondersteuning
Betaalde rente en bankkosten
Autokosten

2010
€ 22.500,00
€ 7.000,00
€ 3.000,00
€ 1.100,00
€ 12.000,00
€ 500,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.200,00
€ 1.000,00
€ 100,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 13.000,00
€ 500,00
€ 4.000,00
€ 200,00
€ 3.700,00
€ 77.800,00

Inkomsten
Ontvangen rente
Bewonersbijdragen
PGB
Giften en Donaties

€ 500,00
€ 35.000,00
€ 42.000,00
€ 300,00
€ 77.800,00
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Wildervanksterdallen

Uitgaven
Begeleidingskosten WD
Onderhoud en inventaris WD
Groot onderhoud WD
Overige vaste lasten WD
hypotheek
Huurkosten WD
Dagbesteding

2010

€ 48.718,00

€ 1.200,00

€ 49.918,00
Inkomsten
Ontvangen rente WD
Bewonersbijdragen WD
Dagbesteding
Giften en donaties WD
Fondsen WD
subsidie
Hypotheek
eigen vermogen

€ 200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 35.000,00

€ 13.718,00
€ 49.918,00

10. Nawoord
Terugkijkend op het jaar 2009 kunnen we zeggen dat Het Mosterdzaad, net als in 2008, nog
volop in beweging is. Naast de uitvoering van de hoofdtaak het bieden van opvang en
begeleiding, zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van bestuur, wonen en dagbesteding..
Er zijn nog vele zaken die onze aandacht vergen, de tweede locatie, ontwikkelingen op het
gebied van indicaties en Wmo en bestuursontwikkeling, maar er zijn ook veel zaken waar we
dankbaar op terug kijken: positieve uitstroom van bewoners, inkomende fondsengelden,
inzet van vrijwilligers, etc.….
Gelukkig hoeven we het werk niet alleen te doen, we mogen ons gesteund weten door veel
mensen die het werk van Het Mosterdzaad een warm hart toe dragen, maar bovenal door
God, die ons tot dit werk geroepen heeft en nooit laat varen wat zijn hand begonnen is.
Veendam, mei 2010
Ronald en Andrea Kleiweg
Eelco en Ineke Kabos
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