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Jaarverslag stichting De Thuishoeve 2018

Het tweede jaar van Stichting de Thuishoeve is alweer voorbij. Aangezien de boerderij in 2018 nog 
volop in restauratie was, is er niet veel veranderd ten opzichte van de activiteiten van 2017. Uiteraard 
hebben we niet stil gezeten: de boerderij en het terrein worden steeds mooier, vrijwilligers en 
werknemers werken volop aan het verzorgen van de dieren en de moestuin en we hebben nagedacht 
over de toekomst. 
We hopen dat u dit verslag met plezier leest en dat we nog lang van uw betrokkenheid mogen geniet.

Hartelijke groet, het bestuur.
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Restauratie
De restauratie van de boerderij is nog steeds in volle gang als we 2018 afsluiten. Door het jaar heen is er 
wel enorm veel werk verzet. In het begin van het jaar kon begonnen worden met de isolatie en storten 
van de betonvloer. Deze vloer fungeert eveneens als fundering. Een zichtbaar en dankbaar werk was het 
herstel van het dak: alle oude dakpannen en golfplaten gingen eraf, het geraamte werd mooi zichtbaar 
en hersteld. Daarna werd het achterste deel van de boerderij bedekt met dakpannen en voorop kwam, 
zoals van oudsher was, een rieten dak. De Bed & Breakfast aan de zijkant van het gebouw is ook weer 
opgebouwd, deze was voor de restauratie gedeeltelijk ingestort. Nadat het grove werk aan de buiten-
kant klaar was, gingen de bouwvakkers binnen hard aan de slag. En in december 2018 waren deze daar 
nog hard mee bezig.
Naast de boerderij is een nieuwbouw verrezen: deze heeft het uiterlijk van een oude schuur, maar fun-
geert als woonhuis en werkplaats. In december is deze nagenoeg af, alleen binnenin moet nog het een en 
ander gebeuren.
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Inmiddels draait er nagenoeg een heel boerenbe-
drijf op het weiland van de Thuishoeve. Er zijn in 
2018 nog meer paarden bijgekomen, waardoor er 
in totaal zo’n 16 paarden, pony’s en shetlanders 
in het Paddock Paradise staan (het aantal heeft 
door het jaar heen wat gevarieerd, maar 16 in het 
maximum). Deze werden verzorgd door Vereli-
ne, die vanaf maart versterking kreeg van Karin. 

zijn verdwenen. Toen de nieuwbouw gereed was, 
konden we de vrijwilligers in de werkplaats ont-
vangen, een fijne stap vooruit!

Inrichting terrein 
en weiland

Werk op de boerderij

Pleegzorg

5

Helaas kon Karin niet bij ons blijven en in juli kwam 
Isa haar plaats innemen. Deze geweldige meiden 
verzorgden, naast de paarden, de andere dieren: 
de schapen (die lammetjes kregen!), konijnen, 
kippen, cavia’s, poes Fien en honden. Verder spe-
len de werknemers ook een rol bij het begeleiden 
van de vrijwilligers, het bijhouden van de weides 
(maaibeheer, sloten in de gaten houden enz.) en 
het schoonhouden van de werkruimte

Er is ook veel werk verzet op het terrein rond-
om de boerderij en op het weiland. Het gehele 
weiland is in 2018 ingericht: er zijn fruitbomen 
geplant, schapenweide 
afgezet en de moestui-
nen zijn omheind. Er 
is een brug aangelegd, 
zodat het weiland ook 
aan de achterkant be-
reikbaar is. En er kwam 
een ooievaarsnest waar 
ook al gebruik van is 
gemaakt!
Op het terrein rondom 
de boerderij werd een 
verblijfstuin aangelegd 
en de oude schuurtjes, 
waar met de vrijwilligers 
koffie werd gedronken, 

Vrijwilligers
Zoals hierboven als is benoemd, werken we veel 
met vrijwilligers. Het biedt hen een plek om 
anderen te ontmoeten, lekker bezig te zijn of de 
Nederlandse taal te leren. En wij zijn natuurlijk 
ontzettend blij dat we zoveel helpende handen 
krijgen. Door het jaar heen is het vrijwilligerswerk 
uitgegroeid van drie naar vijf ochtenden in de 
week. Elke doordeweekse dag zijn mensen welkom 

om te helpen in de moestuin, verzorging van de 
dieren, schoonmaken of andere klussen die maar 
voorhanden komen.
Ook is er wel eens een speciale activiteiten, zoals 
in maart, waar we met een groep 80 wilgen plant-
ten langs de slootkanten, samen met de Carnisse 
Grienden. Ook was er in de zomer een gezellig 
barbecue avond.

In 2018 is een nieuw gezin betrokken geraakt, dat 
graag op de boerderij willen komen wonen om 
pleegzorg opvang te gaan bieden. 
Om ons voor te bereiden op het opvangen van 
pleegkinderen, zijn we als team naar een voor-
lichtingsavond van Timon geweest. Dit was een 
introductie avond voor geïnteresseerden voor 
pleegzorg. 
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Volgend jaar Financieel jaarverslag
Op het moment van schrijven is 2019 alweer be-
gonnen. Wat zijn onze plannen voor dit jaar?

Restauratie & terrein
We hopen dit jaar de restauratie en inrichting van 
het terrein te kunnen afronden, zodat het hele-
maal klaar is om bewoners te ontvangen. Ook ho-
pen we dat de eerste bewoners hun intrek kunnen 
nemen.

Boerderijwerk
Het boerderijleven zoals dat nu is, met de paarden, 
andere dieren, werknemers en vrijwilligers, hopen 
we op dezelfde manier door te zetten. Als er be-
woners komen wonen, kunnen zij ook meedraaien 
met het boerderijleven.
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Pleegzorg, bewoners en 
community
Met het afronden van de boerderij zal het daad-
werkelijk doel van de stichting steeds meer vorm 
krijgen: mensen een veilig thuis bieden. We zullen 
beginnen met het huisvesten van bewoners, hen 
de tijd geven om te wennen, af te stemmen op 
elkaar, de stichting en de community. Vervolgens 
zullen we met elkaar kijken hoe en wanneer het 
tijd wordt om met opvang te beginnen.
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       Stichting De Thuishoeve 

t.a.v. het bestuur 
       Kerkstraat 25 
       3171 GD Poortugaal   
    
 
 
 

Capelle aan den IJssel, 20 mei 2019 
 
Geacht bestuur, 
 
Hiermede berichten wij u over de door ons verrichte werkzaamheden. 
 
1. Opdracht 
 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 alsmede de overige gegevens van de Stichting De Thuishoeve 
te Poortugaal samengesteld, een en ander op basis van de ons verstrekte gegevens en in overeenstemming met 
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening 
zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. 
 
In dit financieel verslag 2018 is naast de financiële positie en enige beknopte analyses van de resultaten, de 
jaarrekening 2018 opgenomen.  
 
2. Financiële positie 
 
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij het navolgende overzicht, 
gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. 
 
     
  31-12-2018  31-12-2017  
  __________  __________ 
  €  € 
  __________  __________ 
Middelen op lange termijn: 
Continuïteitsreserve   16.275  14.387 
Langlopende schulden  38.000  - 
 
Vastgelegd op lange termijn:    
Materiële vaste activa  49.690  7.700 
  __________  __________ 
 
Werkkapitaal  4.585  6.687 
  ==========  ========== 
 
Kortlopende schulden  8.024  13.961 
  __________  __________ 
 
  12.609  20.648 
Aangewend voor: 
 
Vorderingen  1.484  59 
    
Liquide middelen  11.125  20.589 
  __________  __________ 
 
Saldo beschikbare middelen  12.609  20.648 
  ==========  ========== 
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3. Resultaten 
  Realisatie 2018  Begroot 2018 
 ________________________________________________  
 
 € % € % 
  
Verhuur o.g. - -% p.m. -% 
Paarden  23.531 29% 28.350 61% 
B&B - -% p.m. -% 
Dagbesteding - -% 14.592 32% 
Boerderijwinkel 1.592 2% 3.220 7% 
Verhuur gem. ruimte - -% p.m. -% 
Giften 55.474 69% p.m. -% 
 __________ __________ __________ __________ 
 
Som der baten 80.597 100% 46.162 100% 
 __________ __________ __________ __________   
 
Besteed aan doelstelling 19.983 25% 161.261 98% 
Organisatiekosten 57.371 73% 3.650 2% 
Rentelasten en overige lasten 1.355 2% p.m. -% 
 __________ __________ __________ __________ 
 
Som der lasten 78.709 100% 164.911 100%  
 __________ __________ __________ __________ 
 
Saldo 1.888  - 118.749  
 ==========  ==========  
 
 
3.1 Resultaatanalyse 
 
Het verschil tussen de realisatie en de begroting over het jaar 2018 kan als volgt worden toegelicht: 
 
            € 
 __________ 
 
Factoren waardoor het resultaat hoger is dan de begroting: 
 
Lagere lasten doelbesteding  141.278 
Hogere giften van organisaties/bedrijven 55.474 
 __________ 
  
 196.752 
 __________ 
             
Factoren waardoor het resultaat hoger is dan de begroting: 
 
Hogere organisatiekosten  53.721 
Hogere rentelasten en overige lasten  1.355 
Lagere opbrengst paarden 4.819 
Lagere opbrengst dagbesteding  14.592 
Lagere opbrengst boerderijwinkel 1.628 
 
 __________ 
 
 76.115 
 __________ 
 
Per saldo ontstaat een hoger dan begroot resultaat 120.637 
 ========== 
 
 
 
3.2 Toelichting resultaatanalyse 
 
Algemeen 
 
Het jaar 2018 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 1.888 
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van de verdere opbouw van fondsenwerving en werken aan het vergroten van 
de naamsbekendheid. De (samenstelling van de) lasten zijn dit jaar daarom nog uit verhouding ten opzichte van de 
baten. Voor komend jaar wordt verwacht dat deze verhouding zich verder zal herstellen.10
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A. Balans per 31 december 2018 

(Na voorstel resultaatbestemming) 
 

Stichting De Thuishoeve 
 
 
  2018  2017 
 ____________________ ____________________ 
    €    € 
 ____________________ ____________________ 
 
ACTIVA 
 
Vaste activa 
 
❑ Verbouwing 5.888  7.700 
❑ Vervoermiddelen 43.802  - 
 _______  _______ 
 
Totaal vaste activa  49.690  7.700 
 
 
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen en overlopende activa 
 
❑ Vorderingen en overlopende activa 625  59 
❑ Belastingen en premies sociale verzekeringen 859  - 
 ________  ________  
  1.484  59 
 
Liquide middelen 
     
 
❑ Liquide middelen 10.933  20.458 
❑ Kas 192  131 
 _______  _______ 
  11.125  20.589 
 
 
Totaal vlottende activa  12.609  20.648 
 ________ ________ 
 
Totaal activa  62.299  28.348 
  ========  ======== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarrekening 2018
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  2018  2017 
 ____________________ ____________________ 
 €    € 
 ____________________ ____________________ 
 
 
PASSIVA 
 
Reserve 
 
❑ Continuïteitsreserve  16.275  14.387 
 _______  _______ 
 
  16.275  14.387 
 
Langlopende schulden  
 
❑ Lening o/g 38.000  - 
 _______  _______ 
 
  38.000  - 
 
 
Kortlopende schulden en  overlopende passiva 
 
❑ Crediteuren 173  452 
❑ Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.603  438 
❑ Overige schulden en overlopende passiva 6.248  13.071 
 _______  _______ 
 
  8.024  13.961 
  ________  ________ 
 
Totaal passiva  62.299  28.348  
  ========  ======== 
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B. Staat van baten en lasten over 2018 
 

Stichting De Thuishoeve 
     
    
  2018 Begroot 2017  
  __________ __________ __________ 
  € € € 
  __________ __________ __________ 
 
Baten 
Verhuur o.g.  - p.m. - 
Paarden  23.531 28.350 1.953 
B&B  - p.m. - 
Dagbesteding  - 14.592 - 
Boerderijwinkel  1.592 3.220 369 
Verhuur gem. ruimte  - p.m. - 
Giften  55.474 p.m. 28.976 
  __________ __________ __________ 
 
Som der baten  80.597 46.162 31.298 
  __________ __________ __________ 
 
Lasten           
Besteed aan doelstelling  19.983 161.261 13.171 
Organisatiekosten  57.371 3.650 3.740 
Rentelasten  1.355 - - 
  __________ __________ __________ 
 
Som der lasten  78.709 164.911 16.911 
  __________ __________ __________ 
 
 
Resultaat  1.888 - 118.749 14.387 
  ========== ========== ========== 
 
 
Toekenning/onttrekking aan: 
Continuïteitsreserve  1.888 - 118.749 14.387 
  ========== ========== ========== 
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C.a. Toelichting op algemene zaken 
 

   
 
 
1.  Algemeen 
 
De stichting is opgericht op 12 december 2016.  
 
2. Doelstelling  
 
De stichting heeft als doel het bieden van steun aan kwetsbare personen in de samenleving. Zij wil een veilige plek 
bieden aan kinderen en volwassenen ongeacht ras, afkomst, cultuur, religie of leeftijd. Voor kinderen en jongeren die 
niet in hun eigen thuissituatie kunnen blijven werkt zij aan de oprichting van een woongemeenschap in de zorgboerderij 
aan de Kerkstraat 25 in Poortugaal. Daarnaast biedt de stichting gelegenheid om rond de boerderij vrijwilligerswerk te 
doen in het kader van sociale activiteit, er voor elkaar zijn, meedoen aan de samenleving. Verder zijn er stageplaatsen 
voor talentontwikkeling van jongeren en gratis Nederlandse taalles voor statushouders en is De Thuishoeve een 
ontmoetingsplek voor omwonenden. 
 
Het uitgangspunt bij de activiteiten rondom de boerderij is met liefde en respect omgaan met de medemens en 
duurzaam omgaan met de schepping die God aan ons heeft toevertrouwd. De stichting doet geen uitkeringen aan 
oprichters of aan hen die deel uitmaken van de organisatie. De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt het 
algemeen nut.  
  
 
3.  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts verantwoord 
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.  
Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden verantwoord indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Actie-opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. Nalatenschappen worden 
verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten worden ontvangen. 
 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen 
bepaald op basis van de verwachte economische levensduur. 
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Jaarlijks wordt beoordeeld of er sprake is van een 
bijzondere waardevermindering. 
 
De grondslagen voor de financiële verslaggeving zijn niet gewijzigd.  
 
 
4.  Reserve 
 
De reserve wordt gedefinieerd als de som van de bezittingen minus de som van de verplichtingen met het oogmerk de 
continuïteit van de Stichting te dienen. 
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  C.b. Toelichting op de balans 
 

  Stichting De Thuishoeve 
 
 
 
 
 
 
Materiële vaste activa 
 
Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar is als volgt: 
    
    
 Vervoermiddelen Verbouwing Totaal 
  __________ __________ __________ 
 
 
Boekwaarde per 1 januari  - 7.700 7.700 
Aanschaffingen  49.587 - 49.587 
Afschrijvingen  5.785 1.812 7.597 
  __________ __________ __________ 
 
Boekwaarde per 31 december  43.802 5.888 49.690 
  ========== ========== ========== 
 
 
    
 
 
 
De materiële vaste activa worden aangewend voor de bedrijfsvoering en de doelstelling. Investeringsuitgaven groter 
dan € 450,- worden geactiveerd. Alle investeringen worden in 5 jaar (20% per jaar) afgeschreven. Verbouwing wordt in 
10 jaar afgeschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17



Jaarverslag stichting De Thuishoeve 2018 Jaarverslag stichting De Thuishoeve 2018

                                                                 -11- 

C.b. Toelichting op de balans 
 

  Stichting De Thuishoeve 
 
 
 
 
 
 
  2018        2017 
  __________  __________ 
  €  € 
  __________  __________ 
 
Vorderingen en overlopende activa  
 
Debiteuren  625  13 
Te vorderen netto lonen  -  46 
  __________  __________ 
 
  625  59 
  ==========  ========== 
Belastingen en premies sociale verzekeringen  
 
Omzetbelasting  859  - 
  ==========  ========== 
 
 
 
Liquide middelen 
 
Kas  192  131 
NL02 RABO 0315 0862 03     10.933  20.458 
  __________  __________ 
 
  11.125  20.589 
  ==========  ========== 
 
 
Reserve 
 
 
Continuïteitsreserve 
Stand per 1 januari  14.387  - 
Resultaatbestemming  1.888  14.387 
  __________  __________ 
 
Stand per 31 december  16.275  14.387 
  ==========  ========== 
 
 
 
Conform de VFI-richtlijn “Financieel Beheer Goede Doelen” mag een continuïteitsreserve worden aangehouden van 
maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. 
Het Bestuur acht de vorming van een continuïteitsreserve noodzakelijk voor de dekking van de risico’s op korte termijn 
en om zeker te stellen dat De Thuishoeve ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 
 
De hoogte van de kosten van de werkorganisatie zijn als volgt berekend: 
        2018  2017  
  __________  __________  
  €  €  
  __________  __________ 
 
Personeelskosten  50.019  - 
Huisvesting kosten  1.504  1.741 
Marketing- & Communicatiekosten    115  - 
Algemene organisatiekosten  5.733  1.999 
  __________  __________ 
 
Totaal  57.371  3.740 
  ==========  ========== 
 
X 1.5  86.057  5.610 
  ==========  ========== 
 
De continuïteitsreserve blijft binnen de grenzen van de VFI-richtlijn “Financieel Beheer Goede Doelen”. 
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   C.b. Toelichting op de balans 
 

  Stichting De Thuishoeve 
 
 
 
Langlopende schulden 
 
Lening o/g B Kuijpers  38.000  - 
  ==========  ========== 
 
Er is een lening verstrekt per 12 juni 2018 door dhr. B. Kuijpers ad €40.000. De lening zal met €2.000 per kwartaal 
worden afgelost, met als eerste aflosdatum 1 oktober 2018. Het rentepercentage bedraagt 6%.  
 
Kortlopende schulden 
 
Crediteuren  173  452 
Belastingen en premies sociale verzekeringen  1.603  438 
Overige schulden en overlopende passiva  6.248  13.071 
  __________  __________ 
 
Totaal  8.024  13.961  
  ==========  ========== 
 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 
 
Omzetbelasting  -  4 
Loonheffing  1.603  434 
  __________  __________ 
 
  1.603  438 
  ==========  ========== 
 
Overige schulden en overlopende passiva 
 
Nog te betalen algemene organisatiekosten  750  750 
Nog te betalen vakantiegelden  2.323  320 
Nog te betalen salarissen  195  - 
Overige nog te betalen bedragen  1.380  - 
Ontvangen waarborgsommen  1.600  450 
Vooruit ontvangen bedragen  -  11.551  
  __________  __________ 
 
  6.248  13.071 
  ==========  ========== 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
De Stichting heeft geen verplichtingen die niet uit de balans blijken. 
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  C.c. Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

  Stichting De Thuishoeve 
 
 
 
 
 
 
  2018 Begroot 2017  
  __________ __________ __________  
   € €  
  __________ __________ __________ 
 
Verhuur o.g.  - p.m. - 
Paarden  23.531 28.350 1.953 
B&B  - p.m. - 
Dagbesteding  - 14.592 - 
Boerderijwinkel  1.592 3.220 369 
Verhuur gem. ruimte  - p.m. - 
Giften  55.474 p.m. 28.976 
  __________ __________ __________ 
 
Som der baten  80.597 46.162 31.298 
  ========== ========== ========== 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten met betrekking tot doelstelling  19.983 161.261 13.171 
  __________ __________ __________ 
 
Besteed aan doelstelling  19.983 161.261 13.171 
  ========== ========== ========== 
 
Algemene organisatiekosten 
 
 
    
Personeelskosten    
Lonen personeel  40.502 p.m. -  
Sociale lasten personeel  6.773 p.m. - 
Opleidingskosten personeel  878 p.m. - 
Wervingskosten personeel  175 p.m. - 
Overige personeelskosten  1.691 p.m. - 
  __________ __________ __________ 
 
  50.019 p.m. - 
  ========== ========== ========== 
 
 
 
Huisvestingskosten 
Huur- en servicekosten  1.504 p.m. 1.611 
Energie  - p.m. - 
Schoonmaakkosten  - p.m. - 
Overige huisvestingskosten  - p.m. 130 
  __________ __________ __________ 
 
  1.504 p.m. 1.741 
  ========== ========== ========== 
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C.c. Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

  Stichting De Thuishoeve 
 
 
 
 
  2018 Begroot 2017  
  __________ __________ __________ 
   € € 
  __________ __________ __________ 
 
 
Marketing- & Communicatiekosten  
Reclame/advertentiekosten  115 500 - 
Congressen  - p.m. - 
Overige marketing & communicatiekosten   - 1.500 - 
  __________ __________ __________ 
 
  115 2.000 - 
  ========== ========== ========== 
 
Algemene organisatiekosten  
Telefoon en porti  - p.m. - 
Administratiekosten (incl. loonadministratie)   2.178 1.500 1.395 
Juridische kosten  - p.m. - 
Automatiseringskosten  164 p.m. 293 
Bank- en girokosten  204 p.m. 131 
Kantoorkosten  173 p.m. 153 
Drukwerk  70 p.m. - 
Contributies en abonnementen  - 150 27 
Algemene assuranties  2.944 p.m. - 
Overige  - p.m. - 
  __________ __________ __________ 
 
  5.733 1.650 1.999 
  ========== ========== ========== 
 
  __________ __________ __________ 
 
Algemene organisatiekosten   57.371  3.650 3.740 
  ========== ========== ========== 
 
 
Rente banken  - p.m. - 
Rente lening o/g  1.305 p.m. - 
Overige rente lasten  50 p.m. - 
  __________ __________ __________ 
 
Rentelasten  1.355 p.m. - 
  ========== ========== ========== 
 
  __________ __________ __________ 
 
Som der lasten  78.709 164.911 16.911 
  ========== ========== ========== 
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  Overige gegevens 
 

   
  Stichting De Thuishoeve 

 
 
 
 
 
 
 
Statutaire regeling omtrent bestemming resultaat 
 
In de statuten is geen bijzondere bepaling opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat.  
 
 
Resultaatbestemming 
 
Het resultaat over het jaar 2018 word derhalve toegevoegd aan de continuïteitsreserve van de Stichting. In de 
toelichting op de balans is dit gespecificeerd. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor de Stichting. 
 

Overige gegevens
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