Jaarverslag 2019 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 door tegenslagen en moeilijke leef/woon situaties in het leven beschadigd,
vertrouwen en soms hun identiteit kwijtgeraakt. Op de Besorhoeve zijn we gericht op herstel en
het vinden van de weg naar zelfstandig leven en wonen.
2019 stond in het teken van praktische stappen om financiering rond te krijgen voor aankoop,
verbouw en eerste maanden exploitatie enerzijds, en in het teken van sleuteloverdracht, verbouw
en opening van de Besorhoeve anderzijds.
In januari en februari hebben we veel tijd en energie moeten steken in het rondkrijgen van de
financiering. De financiering is rondgekomen door een combinatie van investeerders.
Eind maart hebben we de sleutel in ontvangst mogen nemen van de Dillestraat 1 en 3, 7383 XT
Voorst. De verbouw eerste deel was voor een groot deel klaar in oktober. Voorbereidingen voor de
verbouw deel 2 gestart.
Op 02 november 2019 zijn we officieel geopend.
Verder hebben we gewerkt aan:
•

aantrekken van bewoners én medewerkers

•

behoud ANBI status

•

opzetten van boekhouding en de administratie

•

aansluiting bij EBC zorg

•

financiële overzichten vertalen van meerjarenoverzicht naar jaaroverzicht

•

start van herziening van kwaliteitssysteem, van theorie naar praktijk.

•

uitbreiding netwerk

Dit is de verkorte versie van de jaarcijfers 2019:

def jaarrekening
2019 verkorte versie.pdf

Als resultaat van de inspanningen in 2019 verwachten we in 2020 dat we voor de zomer 5
bewoners hebben, en dat in de loop van 2020 de traverse en schuurtje kunnen worden geplaatst.
Eind 2020 willen we volledige bezetting hebben en operationeel zijn.
Het volledige jaarverslag staat op onze website en is op te vragen via info@besorhoeve.nl.
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