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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

2021 stond voor De Zonnehoed net als voor de rest van de wereld opnieuw voor een 

groot deel in het teken van de Coronapandemie. Door goede maatregelen van PGVZ 

zijn er geen besmettingen geweest bij bewoners of begeleiders. 

De Zonnehoed kon het hele jaar open zijn voor de bewoners en hun bezoek en ook 

was er in meer of mindere mate dagbesteding mogelijk buiten de Zonnehoed. 

Toch hebben we de nodige stappen kunnen zetten in het opbouwen van een stabiele 

formatie, kwaliteit in de zorg en de samenwerking in de driehoek tussen bewoners, 

begeleiders en ouders. Het inspectiebezoek dat in oktober heeft plaatsgevonden 

bevestigde dat en gaf ons nog een aantal handvatten om verder te bouwen aan de 

Zonnehoed. 

 

M.H.M. van Luijk 

Voorzitter De Zonnehoed  
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1.  Verslag van het bestuur 

 

1.1  Terugblik 2021 

 

Na het turbulente eerste jaar van 2020 dat zich kenmerkte door corona, personele 

wisselingen en het vertrek van een bewoner, werd 2021 een rustiger en stabieler 

jaar, zowel voor de bewoners als voor de vereniging waardoor er meer aandacht 

naar het verbeteren van diverse zaken kon gaan. 

Waar het coronavirus de wereld nog grotendeels in zijn greep bleef houden heeft De 

Zonnehoed zonder grote problemen kunnen functioneren. Ook in 2021 zijn er geen 

besmettingen bij de bewoners of leiding geweest en zijn de dagbestedingen 

opengebleven. 

We begonnen het jaar met 9 in plaats van 10 bewoners maar zodra de situatie met 

corona het enigszins toeliet is de procedure naar het zoeken van een nieuwe 

bewoner opgestart. Na een zorgvuldige selectie is er een nieuwe bewoonster 

gevonden die in de zomer haar intrek in De Zonnehoed heeft genomen. 

Op De Zonnehoed heeft zich voor de zomer een incident voorgedaan op het gebied 

van seksueel ongewenst gedrag. Een roerige en onduidelijke procedure heeft tot 

veel onrust en emotie geleid. Inmiddels zijn er verbeterde afspraken gemaakt en 

zijn de procedures verbeterd. Mede naar aanleiding van dit incident hebben de 

bewoners in het najaar een training Rots en Water gehad die hun weerbaarheid moet 

versterken.  

In het afgelopen jaar is ook het bewonersoverleg geïntroduceerd. Op deze manier 

worden de bewoners bij diverse zaken betrokken en krijgen zij zo meer invloed op 

een aantal zaken. 

Ondanks enkele personele wisselingen is het op het personele vlak is het relatief 

rustig geweest. Een vervelende situatie rond de sollicitatieprocedure heeft wel tot 

veel emotie en ergernis geleid. Na diverse gesprekken en bijeenkomsten met ouders 

en leiding zijn we er als vereniging en leiding sterker uitgekomen en is er een 

verbeterde sollicitatieprocedure vastgelegd.  

Ook op andere vlakken is er aandacht geweest voor het verbeteren van de 

samenwerking tussen de vereniging en PGVZ. Zo is er een traject gestart van 

meerdere sessies onder externe begeleiding over de driehoek (bewoner, leiding en 

ouder). Helaas heeft corona hier voor enige vertraging gezorgd. De samenwerking 

heeft zich ook verbeterd door reguliere overleggen tussen bestuur en PGVZ en het 

deelnemen van de coördinator aan de algemene ledenvergaderingen. Een gezellige 

golfclinic met aansluitend een diner heeft de relatie tussen ouders en leiding verder 

verbeterd. 

In het begin van het jaar heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden en is er een 

herschikking van de diverse commissies geweest. Met de nieuwe commissies is een 

start gemaakt met de Driehoeks kunde en een herijking van de visie van de 
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vereniging. Voortgang op deze projecten vereist dat we als vereniging weer fysiek 

bij elkaar kunnen komen. We hopen en gaan er van uit dat 2022 ons daar de kans 

voor geeft.  
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2.  Vooruitblik 2022 

 

In 2021 zijn de eerste grote stappen gezet in het opbouwen van een stabiel en 

uitgebalanceerd team begeleiders en de samenwerking in de driehoek van 

bewoners, begeleiders en ouders. In 2022 gaan we verder met het verbeteren van de 

Zonnehoed door onderstaande activiteiten: 

 

2.1  Activiteiten 

  

Het team van de Zonnehoed is een autonoom team, gericht op ontplooiing 

  

Dit doel denken wij te bereiken door  

• Intervisie  

• In teamvergaderingen ruimte creëren voor teamontwikkeling. Hierbij valt te 

denken aan het kwaliteitenspel, de 6 hoeden van de Bono etc. 

• Scholing op allerlei onderwerpen. Maar ook op invulling en uitvoering van de 

dagbestedingsdagen. 

 

 

De dossiers van alle bewoners zijn zowel inhoudelijk als administratief op orde 

 

• Voor elke bewoner is een risico-inventarisatie ingevuld. 

• In de Zonnehoed is gestart met de pilot Zorgplannen, waardoor er een nieuwe 

structuur komt voor MDO’s, zorgplannen etc. 

• BIT (Ben Ik Tevreden) wordt elk jaar afgenomen en de onderwerpen opgenomen 

in individuele zorgplannen of algemene verbeterpunten.  

• Aanvullende beeldvorming wordt geschreven door de Gedragsdeskundige voor 

welke bewoner dit nodig is.  

 

 

Er wordt meer persoonsgericht gewerkt binnen de Zonnehoed 

 

• In 2022 starten we met de pilot zorgplannen. Door de bewoners hier waar 

mogelijk bij te betrekken, vergroten we de regie van de bewoners. 

• De beeldvorming van elke bewoner wordt jaarlijks besproken, waardoor we meer 

zicht krijgen op de zogenoemde ‘vraag achter het gedrag’. 

• Vergrootglas op werken in de driehoek. Traject met Chiel Egberts doorlopen en 

afronden, evaluatie na enkele maanden.  

• Een bijeenkomst “Rots en Water” per kwartaal voor de bewoners, als vervolg op de 

training welke zij in december 2021 hebben gevolgd 

 

 

Werken aan veiligheid 

 

• De medicatieveiligheid is vergroot door te werken met officiële aftekenlijsten, 

medicatie achter dubbelslot en alle begeleiders zijn juist geschoold. 

• Alle begeleiders zijn BHV-geschoold. Periodieke ontruimingsoefeningen, testen 

alarmen etc. 

• Voor elke bewoner is een risico-inventarisatie ingevuld. 
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• Er is een jaarplanning voor het bespreken van belangrijke protocollen tijdens 

teamvergadering, a.d.h.v. de kwaliteitskalender van PGVZ. Denk aan protocol 

rondom medicatie, epilepsie, seksualiteit, agressie, etc.  

 

Nieuwe bewoner 

Per 1 april 2022 is een bewoner uitgestroomd. De procedure voor een nieuwe 

bewoner is inmiddels gestart en een geschikte bewoner zal z.s.m. zijn/haar intrek 

nemen. 

Eigen regie 

In 2022 gaan we met ouders en begeleiding aan de slag met het thema eigen regie. 

Een lastig thema in de wereld van de gehandicaptenzorg. Om een 

gemeenschappelijk zicht te krijgen op het thema starten we met een verkenning 

door ouders samen met onze coördinator en manager wooninitiatieven van PGVZ.  



8 

 

 

3.  Organisatie 

 

In onderstaande tabel is de organisatie van de vereniging De Zonnehoed 

weergegeven: 

 

Onderwerp Omschrijving 

Naam De Zonnehoed 

KvK nummer 69757550 

Rechtsvorm Volledig rechtsbevoegde vereniging 

Datum akte van oprichting 28 september 2017 

Datum akte statutenwijziging 14 januari 2019 

Bezoekadres Wilhelminapark 7, 7316 BR Apeldoorn 

Telefoonnummer (06) 54 99 24 51 

Emailadres info@de-zonnehoed.nl 

Domeinnaam www.de-zonnehoed.nl 

Lidmaatschappen Abonnement wooninitiatieven, Per Saldo 

Sponsoring ANBI status vanaf 1 februari 2019 

Commissies • Zorg Commissie  

• Bewoners Commissie 

• Sollicitatie Commissie 

• Financiële Commissie 

• Activiteiten Commissie 

• Commissie SamenLeven 

• Commissie Visieontwikkeling (project) 

 

 

3.1  Bestuur 

 

Het bestuur van vereniging De Zonnehoed voert haar taken onbezoldigd uit. De 

bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om namens de vereniging overeenkomsten 

aan te gaan zoals is opgenomen in de statuten. 

 

Voorzitter:  dhr. M.H.M. van Luijk 

Penningmeester: dhr. R.J. Spenkelink 

Secretaris:   dhr. G.M. van den Berg 

Zorgbestuurder: mevr. A.G.M. Bruijns-Reusken 

 

 

  

mailto:info@de-zonnehoed.nl
http://www.de-zonnehoed.nl/
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4.  Jaarrekening 2021 

 

De jaarrekening 2020 bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

• Eindbalans per 31-12-2021 

• Staat van Baten en Lasten per 31-12-2021 

• Toelichting 

 

4.1 Eindbalans per 31-12-2021 

 

 

  

Activa 31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa

Inventaris -                                        -                                        

Auto 1                                       

Vlottende activa

Debiteuren -                                        

Overige vorderingen -                                        -                                        

Liquide middelen

Kas -                                        -                                        

Bank 171.309                          176.898                          

Totaal Activa 171.310                          176.898                          

Passiva 31-12-2021 31-12-2020

Eigen  vermogen

Reserve Zorg en Begeleiding Leegstand 50.000                            15.000                            

Reserve Zorg en Begeleiding Algemeen 16.011                            68.839                            

Reserve Overig voor Leegstand 10.000                            5.000                               

Reserve Overig voor Inventaris 7.500                               7.500                               

Reserve Overig Algemeen 44.379                            49.570                            

Kortlopende schulden

Crediteuren 41.623                            29.254                            

Overige schulden 1.797                               1.735                               

Totaal Passiva 171.310                          176.898                          
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4.2 Staat van Baten en Lasten per 31-12-2021 

 

 

Staat van Baten en Lasten 31-12-2021

Baten

Opbrengst zorggelden PGB 470.536                          

Opbrengst huur 79.003                            

Opbrengst voeding en huishouding 23.742                            

Opbrengst sponsorgelden en donaties 501                                  

Overige opbrengsten 3.632                               

Overige baten/lasten 2                                       

Totaal baten 577.416                          

Lasten

Kosten zorginkoop 472.383                          

Huur zorgruimtes- en infrastructuur 15.982                            

Voedings- en huishoudkosten 23.448                            

Kosten activiteiten 1.572                               

Inrichtingskosten Gemeensch. Ruimtes en tuin 2.710                               

Huur- en service kosten 65.621                            

Energie- en waterkosten 5.597                               

Onderhoudskosten 915                                  

Telefoon- en internetkosten 1.252                               

Autokosten 2.537                               

Algemene kosten 3.418                               

Totaal lasten 595.435                          

Resultaat -18.019                           
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4.3 Toelichting 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 

Activa 

 

Alle activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.  

 

Alle investeringen voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de 

keuken, meubilair, wand- en vloerbekleding en inventaris zijn in 2019 volledig uit 

sponsorgelden en donaties gefinancierd en derhalve volledig als kosten genomen en 

niet op de balans geactiveerd. 

 

Liquide middelen 

 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging. 

 

Debiteuren/Crediteuren 

 

Debiteuren en crediteuren zijn opgenomen tegen nominale waarde van de 

vordering. 

 

Overige schulden 

 

Overige schulden betreffen nog te betalen kosten dan wel vooruit ontvangen 

bedragen. 

 

 

 

Reserves 

 

Voor het kunnen opvangen van onvoorziene gebeurtenissen houdt de vereniging 

reserves aan voor zorg- en overige doeleinden. Dit betreffen bestemmingsreserves 

waarvan de (gewenste) hoogte vooraf door de ALV is vastgesteld. 

Het exploitatieresultaat zal jaarlijks worden toegevoegd aan deze reserves, waarbij 

een duidelijk onderscheid wordt gemaakt in zorgreserves en overige reserves. 

 

 

Grondslagen voor en toelichting op de staat van baten en lasten 

 

De vereniging heeft geen werknemers in dienst.  

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. 

 

De opbrengsten en uitgaven voor zorg hebben betrekking op de periode waarin 

desbetreffende zorg is verleend ongeacht het moment van uitbetaling dan wel 

ontvangst van deze gelden. 

Overige kosten en opbrengsten worden verantwoord in de periode waarop ze 

betrekking hebben. 

 

 

 

Bestemming van Resultaat 
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Het resultaat over 2021 is het saldo van baten en lasten, waarbij rekening is 

gehouden met eventueel overlopende activa en passiva. 

Dit resultaat is toegevoegd aan de reserves en als zodanig reeds verwerkt in de 

eindbalans per 31 december 2021. 

 

In onderstaande tabel is de bestemming van de resultaten inzichtelijk gemaakt. 

 

 

Verantwoording financiële commissie 

 

De jaarrekening is opgesteld door de financiële commissie van vereniging De 

Zonnehoed. De financiële commissie bestaat uit de penningmeester en 2 leden van 

de vereniging. Er is een functiescheiding ingericht tussen het voeren van de 

boekhouding en het doen van betalingen incl. een procuratieregeling. Daarnaast 

wordt bij het voeren van de boekhouding het 4 ogen principe toegepast tussen 2 

onafhankelijke leden van de vereniging.  

 

De jaarrekening 2021 is voorgelegd aan een accountant die een formele kascontrole 

heeft uitgevoerd. 

  

Inkomsten Zorg Overig Resultaat Leegstand Algemeen Leegstand Inventaris Algemeen Totaal

Beginbalans op 01-01-2021 15.000             68.839             5.000                7.500                49.570             145.909           

Zorg gelden 470.536           472.383           -1.846              35.000             -52.828            -17.828            

Overige gelden 106.878           123.051           -16.173            5.000                -                         -5.191              -191                  

Totaal 577.414          -18.019           

Eindbalans op 31-12-2020 50.000             16.011             10.000             7.500                44.379             127.890           

595.433                                        

Bestemming van Resultaat

Baten en Lasten Mutaties Reserves
Uitgaven Zorg en Begeleiding Overig
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4.4 Vaststelling en goedkeuring 

 

Deze jaarrekening is door leden en bestuur van de vereniging vastgesteld en 

goedgekeurd op: 5 juni 2022 
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