Jaarverslag 2018 De Besorhoeve (samenvatting)
Onze ambitie: we willen van toegevoegde waarde zijn in de samenleving door mensen voor te
bereiden om een zelfstandige plek in te nemen, en te participeren in de samenleving.
Veel mensen zijn in het leven veel kwijtgeraakt en beschadigd geraakt. Daarom werken we er graag
aan mee hen te laten worden wie ze zijn!
We zijn enorm gemotiveerd door onze ervaringen hoe mensen kunnen veranderen en hoe dit
doorwerkt naar anderen.
2018 stond in het teken van oprichting van stichting de Besorhoeve, het verkrijgen van de ANBIstatus en het tekenen van een voorlopige koopovereenkomst van het pand aan de Dillestraat 1-3 te
Voorst (gemeente Voorst).
In Januari begonnen we met de bijna aanschaf van een pand. Toen dit zeer onverwacht niet
doorging zijn we tijdens een evaluatiemoment getipt op het pand aan de Dillestraat. Na onderzoek
bleek dit pand geschikt te zijn voor ons doel, geen boerderij, maar wel passend!
Daarnaast hadden we eind 2018:
•

een uitgebreider netwerk in de wereld van de zorg, en daarbuiten.

•

een getekende intentieverklaring met EBC Zorg/ Profila Zorg om tot contractuele
samenwerking te komen.

•

een eerste bewoonster in ons eigen huis ambulant begeleid door EBC Zorg.

•

van Ree accountants als onze vaste accountant

•

“De Besorhoeve Financieel meerjarenplan”. Omzetprognose, investeringsoverzicht,
investeringsbegroting, financieringsoverzicht, exploitatiebegroting, aflossingscapaciteit en
een liquiditeitsbegroting.

•

een plan A en een plan B voor volledige (stapel)financiering.

•

middels giften, fondswerving en crowdfunding voldoende Eigen Vermogen opgebouwd.

•

een op hoofdlijnen uitgewerkt verbouwplan en uitzicht op de omgevingsvergunning.

•

een basis gelegd voor de administratie en een financieel jaaroverzicht 2018 opgemaakt
(deze is aan de accountant voorgelegd).

Als resultaat van deze inspanningen verwachten we in Q2 2019 het starten van woonzorg de
Besorhoeve aan de Dillestraat te Voorst.
Het volledige jaarverslag is op te vragen via info@besorhoeve.nl

