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Voorwoord
De Stichting Buitenplaats “de Poel’, hierna te noemen “de Stichting” heeft als doelstelling het (doen)
voorzien in kwaliteitsverbetering van het leven van kwetsbare mensen in de samenleving uit de
omgeving Noord Oost Veluwe, meer in het bijzonder mensen met ondersteuningsbehoefte, zoals
mantelzorgers. De Stichting heeft zijn oorsprong vanuit de werkzaamheden gericht op zorg en
ondersteuning die gegeven wordt op Buitenplaats de Poel.
De activiteiten van het afgelopen jaar hebben zich gericht op het onderzoeken op welke wijze wij als
Stichting zouden kunnen positioneren.
In het Jaarverslag is een weergave van gegeven.
Als bestuur spreken we onze dank uit aan allen die financieel of in natura een bijdrage hebben
geleverd.

Loekie Jahn-Enklaar, voorzitter
Peter Schmidt penningmeester
Theo van de Schepop secretaris -lid

Activiteiten 2018

1. Activeren netwerk ondersteuners
De Stichting heeft het afgelopen jaar haar werkzaamheden onder de aandacht gebracht bij
potentiele ondersteuner(s). Hiertoe heeft zij ook een promotie folder ontwikkeld.
Daarnaast heeft de stichting op de opendagen van Habitat Lekker leven Buitenplaats de Poel actief
campagne gevoerd.
Vanuit bovengenoemde activiteiten zijn er een aantal mensen die een structurele financiële bijdrage
leveren.
Daarnaast zijn er in natura schenkingen geweest ten behoeve van de pluk tuin en de buitenomgeving
van Buitenplaats de Poel.
Schenkingen in natura
Baltus Bloembollen vaste donatie van zaden en toebehoren voor de pluktuin;
De Odd Fellows schenking verrijdbare zitbank.
Verax Accountants verwerken administratie van de stichting.
De ambitie voor 2019
Eind 2018 zijn er verkennende gesprekken gevoerd met de stichting Gouden Dagen om te komen tot
een structurele sponsorbijdrage.
Daarnaast zal er actief gewerkt worden aan het inzetten van een vrienden netwerk ten behoeve van
de Stichting Buitenplaats de Poel.

2. Pluktijd
De stichting heeft het ontwikkelen van de pluktuin gevolgd. De uitvoering en operationalisering van
de pluktuin zal plaats vinden in 2019.

Stichting buitenplaats de Poel
De Poel 1 7345EA Wenum Wiesel
KvK 70314985

3. Financieel jaaroverzicht overzicht
Het financieel jaaroverzicht is beperkt
JAARREKENING
Balans per 31 december 2018
31-12-2017
€

Activa

31-12-2017
€

Passiva
Stichtingsvermogen

Liquide middelen
- Rabobank NL05 RABO 0326 7732 74

2.189

Totaal

2.189

Kortlopende schulden
- Nog te betalen bedragen

Werkelijk
2017
€

Baten als tegenprestatie voor de levering
van producten en/of diensten
Som der Baten

20
680
700
1.800
2.500

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

0
188
200
388

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

2.112
-136

Saldo van baten en lasten

213

2.189

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Baten
Baten van particulieren
Baten van andere organisaties zonder
winststreven

1.976

1.976

4 Bestuur
Het bestuur is 4x bij elkaar geweest.
Het jaarverslag is goed gekeurd op 23-2-19
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