
 

Verslag  

Stichting De Sleutelbloem 2019 

  

Verslag 2019 

  

Stichting De Sleutelbloem heeft het afgelopen jaar dankzij de steun van donateurs de 

werkzaamheden op Leerwerkcentrum en zorgkwekerij de Sleutelbloem opnieuw kunnen 

helpen.  

 

Nadat in 2018 een groot deel van de bouwactiviteiten was afgerond die mogelijk waren door 

de uitbreiding van de financiering door de bank had het bestuur verwacht dat 2019 een 

consolidatie jaar zou worden. Dat is het enerzijds wel geworden, maar er waren opnieuw 

financiële uitdagingen waardoor we als bestuur van Stichting De Sleutelbloem volop hebben 

meegedacht in mogelijke financieringsbronnen. Dat is opnieuw gelukt. Er zijn door de VOF en 

de stichting nieuwe partijen gevonden die bereidt waren mee te denken en mee te 

financieren met de Sleutelbloem. Het bestuur is dankbaar dat er toch weer nieuwe partijen 

zijn gevonden die het initiatief van de Sleutelbloem, het zorgen voor kwetsbaren in onze 

samenleving, willen ondersteunen.  

 

De Sleutelbloem heeft een aantal zaken en persoonlijke inzet in natura mogen ontvangen. Er 

is een keukeninventaris gedoneerd. We hebben adviseur langs zien komen. Daarnaast is het 

begin gemaakt met het renoveren van de dierenverblijven door giften in natura. We zien 

daar de bijzondere leiding van onze Schepper in.  

 

In juni 2019 zijn we met een groep mensen het initiatief Vrienden van De Sleutelbloem 

begonnen. Inmiddels is mede met behulp van de vrienden een BBQ georganiseerd. Hebben 

sommigen van hen geholpen bij kerstactiviteiten en verder zijn er acties voorbereid voor 

2020. Als bestuur zijn we erg blij met dit initiatief.  

 

Voor de reguliere activiteiten van de stichting, zoals ondersteuning bij de kerstpakketten en 

hier en daar diaconale hulpverlening zijn giften ontvangen.  

 

Fondswerving.  

In 2019 is er voor de kerst een oproep gedaan om bij te dragen aan de activiteiten van Stichting 

de Sleutelbloem. We kijken dankbaar terug op het afgelopen jaar.  

 

We zijn u dankbaar voor uw betrokkenheid.  

 

Het bestuur heeft afscheid genomen van Arie Muilwijk als secretaris van de stichting. Wij 

danken hem voor zijn inzet. In 2019 heeft Gert Cazant uit Kockengen als gastlid meegedraaid 

om kennis te maken met De Sleutelbloem. Begin 2020 is het lidmaatschap van het bestuur 

geformaliseerd bij de kamer van Koophandel. We zijn dankbaar voor deze aanvulling. Het 

bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar activiteiten.  

Het bestuur heeft 5 keer vergaderd in het afgelopen jaar.  

 

We hopen in 2020 dat de Sleutelbloem in staat is de dierenverblijven en de inrichting van de 

keuken af te ronden. Als stichting hopen we dat de Vrienden van de Sleutelbloem verder mag 

groeien en dat we samen in staat zijn om ons te richten op het ondersteunen van deelnemers 

van de Sleutelbloem indien er diaconale of geestelijke noden zijn.  

 

Namens het bestuur,  

Johan Immink        Voorzitter.  


