Jaarverslag 2018 Stichting De Boei Dieren

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting De Boei Dieren over 2018.
Het jaarverslag wordt niet verzonden aan onze partners maar geplaatst op onze website:
www.stichtingdeboeidieren.nl
Als u vragen en/of opmerkingen hebt, kunt u die stellen via info@stichtingdeboeidieren.nl.
Gelukkig hebben we ook in 2018 weer veel goed werk kunnen doen, mede door de steun van onze
partners en donateurs. We zijn erg blij met de medewerking en samenwerking. We gaan uit van een
voortzetting in 2019.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Stichting De Boei Dieren,
Herman van der Wal, voorzitter.
1. Bewoners
De Boei heeft in 2018 zes jonge kansarme mensen begeleid. Twee van hen is doorgestroomd naar
een eigen woning en worden daar door onze medewerkers ambulant begeleid maar minder intensief
dan in onze eigen huisjes. In 2018 hebben we gelukkig van geen enkele bewoner de begeleiding
moeten stoppen omdat de bewoner zich niet aan onze regels en werkwijze wilde conformeren. Ook
hebben we geen bewoner overgedragen aan een andere hulp organsatie.
2. Medewerkers & Bestuur
De Boei heeft eind 2018 zeven vaste medewerkers en 3 bestuursleden. Allen zijn vrijwilliger.
Twee medewerkers zijn gestopt. En twee nieuwe medewerkers zijn ons team komen versterken.
Ondanks dat we qua aantal “op sterkte” zijn, zoeken we nog enkele nieuwe medewerkers. Zie onze
vacatures.
We zijn blij met de nieuwe coach die in 2018 ons team is komen versterken. Deze vacature van coach
blijkt in de praktijk moeilijk vervulbaar.
Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Het bestuur is in 2018
voltalling geweest en heeft in dezelfde samenstelling gewerkt. De secretaris, die zich 14 jaar voor De
Boei heeft ingezet, heeft per 31 december zijn functie neergelegd. We zijn hem veel dank
verschuldigd voor zijn grote inzet en bijdrage aan De Boei.
Gelukkig is een goede vervanger gevonden die per 1-1-2019 in functie is getreden. Daarmee is het
bestuur weer compleet.
In 2018 is één trainingsdag georganiseerd. Die dag is besteed aan deskundigheidsbevordering van
medewerkers en bestuur. Dit keer stond het thema “communicatie” centraal. Ook is één
teammiddag/avond georganiseerd. Onder het genot van een gezamenlijk diner en een drankje, is
gewerkt aan de versterking van het “teamgevoel”.
Ook in 2018 is er een regelmatig werkoverleg tussen de medewerkers geweest.Er is
geëxperimenteerd met verschillende overlegvormen en frequenties. Begin 2019 zal e.e.a.
geëvalueerd worden.

Helaas hebben we in 2018 ook diverse tegenslagen gehad. Meerdere medewerkers zijn door ziekte
en andere oorzaken enige tijd niet beschikbaar geweest. Om “de zaak draaiende tehouden” heeft veel
extra inzet gevraagd van de medewerkers die wel inzetbaar waren.
3. Woningen
Ook in 2018 konden we permanent beschikken over 4 woningen waarin we de jonge mensen konden
begeleiden. Alle woningen worden gehuurd van Vivare tegen speciale condities. Eén van de woningen
heeft een deel van het jaar leeg gestaan door een tekort aan vrijwilligers.
4. Partners
Al vanaf de oprichting in 2003 werken we nauw samen met het Inloophuis in Dieren. Met stichting
Verzamelgebouw Dieren werken we nauw samen m.b.t. onze huisvesting in het gebouw van het
voormailge Zandkasteel: het Duynhuis. We zijn erg blij met deze prachtige huisvesting.
Ook hebben we in 2018 weer prima samengewerkt met Vivare. Met Vivare hebben we afspraken over
speciale huurcondities voor onze woningen en afspraken over doorstroom mogelijkheden voor
bewoners die zich bij ons bewijzen als jonge mensen die echt iets van hun leven willen maken.
Overige partners waarmee we in 2018 hebben samengewerkt (of regelmatig contact gehad) zijn:
Tactus verslavingszorg, Stichting Het Werkt, Stichting Rhienderen Centrum, ROC Aventus, gemeente
Rheden, Jan Arends en Haptonoom B. Heringa.
5. Financiën
We hebben 2018 afgesloten met een positief resultaat van ruim € 2000,=. Belangrijkste reden
daarvoor is een bijdrage vanuit het innovatiefonds van de gemeente Rheden. Blij zijn we met de
ontvangen bijdragen van in totaal bijna € 700,= van vrienden, fondsen en donateurs.
Van de gemeente Rheden ontvingen we een subsidie van € 3500,=. Ook daar zijn we natuurlijk heel
erg dankbaar voor.
Ook in 2018 hebben we de status van erkende ANBI-instelling. Hetgeen inhoudt dat de giften aan
onze stichting aftrekbaar zijn van de belasting.
6. PR
Ook in 2018 onderhouden we voor de externe communicatie een website:
www.stichtingdeboeidieren.nl.
De website is in 2018 geheel vernieuwd.
Hier wordt het inhoudelijk en financieel jaarverslag en de verplichte ANBI gegevens gepresenteerd.
7. Tot slot
We zien 2019 met vertrouwen tegemoet. We gaan ervoor om, samen met onze partners, weer een
aantal kansarme jongeren een nieuwe kans te geven.

