Jaarverslag 2020 Stichting De Boei Dieren

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting De Boei Dieren over 2020.
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.
In 2020 hebben we, ondanks de beperkingen van Coronamaatregelen, goed werk kunnen doen en
een aantal jongeren vooruit geholpen. Dit mede door en dankzij de steun van onze partners en
donateurs. We zijn erg blij met de medewerking en samenwerking. We gaan uit van een voortzetting
in 2021.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Stichting De Boei Dieren,
Herman van der Wal, voorzitter.
1. Bewoners
De Boei heeft in 2020 zeven jonge kansarme mensen begeleid. Eén jongere is in 2020
doorgestroomd en twee van hen zijn in 2019 doorgestroomd naar een eigen woning. Zij worden twee
jaar lang door onze medewerkers ambulant begeleid. De begeleiding hiervan is minder intensief dan
de jongeren in onze eigen woningen. In 2020 is de begeleiding van geen enkele bewoner gestopt als
gevolg van onbehoorlijk gedrag. Ook is geen bewoner overgedragen aan een andere hulporgansatie.
2. Medewerkers & Bestuur
De Boei heeft eind 2020 acht vaste medewerkers waarvan 2 vaste bestuursleden en 1 aspirant
bestuurslid. Allen zijn vrijwilliger.
Er zijn twee nieuwe medewerkers ons team komen versterken. Hiermee is het team op een
behoorlijke sterkte waardoor het zoeken naar nieuwe medewerkers op een laag pitje staat.
Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Het bestuur is in 2020 niet
voltallig geweest. De taken van de penningmeester zijn tijdelijk waargenomen door de voorzitter.
De samenwerking met de aspirant penningmeester tijdens de start van 2020 is helaas niet voortgezet.
Gelukkig hebben we sinds eind 2020 een enthousiaste vervanger leren kennen die zich op dit moment
oriënteert op het werk van onze organisatie. Wij hopen dat zij in de loop van 2021 de taken van de
penningmeester op zich gaat nemen.
Onze gebruikelijke jaarlijkse teammiddagen om het teamgevoel te versterken en kennis te delen zijn
helaas afgelast door de Coronacrisis. Ook hebben we de ‘fysieke’ werkoverleggen van de
medewerkers en bestuurvergaderingen verminderd in aantal. Er is veel meer telefonisch of per skype
overleg gevoerd.

3. Woningen
Ook in 2020 konden we beschikken over de 3 woningen van Vivare waarin we de jonge mensen
begeleiden. Alle woningen worden gehuurd tegen speciale condities.

4. Partners
Al vanaf de oprichting in 2003 werken we nauw samen met het Inloophuis in Dieren. Met stichting
Verzamelgebouw Dieren werken we samen m.b.t. onze huisvesting in het Duynhuis. We zijn erg blij
met deze prachtige huisvesting. In 2020 hebben we regelmatig dankbaar gebruik gemaakt van een
grotere ruimte van het inloophuis om toch op afstand te kunnen overleggen. Ook is er een prachtig
bord gekomen waarop alle gebruikers van het Verzamelgebouw Dieren vermeld staan.
Opnieuw is er in 2020 sprake geweest van een prima samengewerking 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 2020 hebben samengewerkt (of regelmatig contact gehad) zijn:
Tactus verslavingszorg, Stichting Het Werkt, ROC Aventus, gemeente Rheden en Haptonoom B.
Heringa.
5. Financiën
We hebben 2020 afgesloten met een negatief resultaat van ruim € 6000,=. Belangrijkste reden
hiervoor is dat we, mede door de Coronacrisis, langdurig leegstand van een woning hebben gehad en
we geen subsidie van de gemeente Rheden hebben ontvangen. Blij zijn we met de ontvangen
bijdragen van in totaal ruim € 500 ,= van vrienden, fondsen en donateurs.
Ook in 2020 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 2020 onderhouden we voor de externe communicatie een website:
www.stichtingdeboeidieren.nl.
Hier wordt het inhoudelijk en financieel jaarverslag en de verplichte ANBI gegevens gepresenteerd.
7. Tot slot
We zien 2021 met vertrouwen tegemoet. We gaan ervoor om, samen met onze partners, weer een
aantal kansarme jongeren een nieuwe kans te geven.

