
Jaarverslag 2021 Vrienden van buurtboerderij het Oosterbroek 

Bestuurszaken  
In 2021 zijn de volgende bestuurswisselingen geweest: 

-Ellen van Assem (voorzitter) heeft afscheid genomen. Bert Konijnenbelt (lid) heeft het  

 voorzitterschap op zich genomen 

-Marja Temmink heeft de vacature vervuld en nam het penningmeesterschap over van Jim Olde  

 Bijvank 

-Johan van Leeuwen kwam het bestuur versterken (betreft uitbreiding). 

De bestuurssamenstelling is nu als volgt:  

• Bert Konijnenbelt (voorzitter) 

• Antoinette Reimert (secretaris) 

• Marja Temmink (penningmeester) 

• Jim Olde Bijvank (lid) 

• Johan van Leeuwen (lid) 

 

Er zijn in 2021 drie bestuursvergaderingen geweest. Vanwege de Corona maatregelen heeft vaker 

afstemming per mail en via whatsapp plaatsgevonden en is er digitaal vergaderd.  

Fondsenwerving 

Subsidies en giften 
We hebben in 2021 verschillende subsidies en giften ontvangen. Vrij te besteden inkomsten hebben 

we gekregen door enkele particuliere giften en van Rabo ClubSupport. Van het opgeheven steun- 

fonds Imminkhoeve is een schenking ontvangen.  

Voor specifieke uitgaven (duo fiets en aanleg jeu de boules baan) hebben we een subsidie gekregen 

van Boks Scholten Stichting. Voor de aanleg en inrichting van de belevingstuin is een bijdrage 

ontvangen van Stichting Stimulans de Kracht van Salland. 

Bestedingen voor de buurtboerderij 
Er is van de inkomsten uit de Boks Scholten Stichting een (vierde) duo fiets aangeschaft.  
De donatie van steunfonds Imminkhoeve is aangewend voor de bouw van een prieel in de belevings- 
tuin. Verder zijn uitgaven gedaan voor een televisie, iPads en klein gereedschap. 
 

Zelf georganiseerde activiteiten 
Helaas was het vanwege de Corona maatregelen niet mogelijk om andere activiteiten te ontplooien 
waarmee we inkomsten konden genereren. Wel hebben we aan het einde van het jaar oliebollen 
gebakken voor de deelnemers van de Buurtboerderij en voor de vrijwilligers.  
 
De geplande mantelzorgdag kon helaas niet doorgaan. Wel is als blijk van waardering en om een hart 
onder de riem te steken, voor mantelzorgers en deelnemers, vrijwilligers en personeel een 
(Paas)attentie geregeld. Tijdens de langdurige lockdown was er veel onduidelijkheid over de zorg die 
geleverd kon worden waardoor er veel flexibiliteit van hen werd gevraagd. Zij hebben daarom allen 
een doosje chocolade met een bedank kaartje gekregen.  
Om dezelfde reden is in december aan alle betrokkenen een banketstaaf uitgereikt.  


