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Bestuursverslag  

Stichting De Sleutelbloem 2020 
  
Stichting De Sleutelbloem heeft het afgelopen jaar mede dankzij de steun van trouwe 
donateurs vele werkzaamheden op Leerwerkcentrum en zorgkwekerij de Sleutelbloem 
opnieuw kunnen ondersteunen. Het was een bijzonder jaar, Covid-19 maakte dat we anders 
om moesten gaan met mensen en middelen.   

 

Nadat in voorgaande jaren een groot deel van de bouwactiviteiten was afgerond had het 
bestuur verwacht dat 2020 een consolidatie en jaar van groei zou worden. Dat is het 
enerzijds geworden, er is sprake van vrucht op het jarenlang zaaien. Maar er waren ook 
enkele over gebleven uitdagingen waarin  we als bestuur van Stichting De Sleutelbloem volop 

hebben meegedacht in mogelijke oplossingen. Dat is opnieuw gelukt. Er zijn door de VOF en 
de stichting nieuwe partijen gevonden die bereidt waren mee te denken en mee te werken 
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 wederom een aantal zaken en persoonlijke inzet in natura mogen 
ontvangen. We hebben menig uur vrijwilligerswerk langs zien komen, o.a. bij het renoveren 

van de dierenverblijven en het realiseren van de Hooiberg. Voor deze giften in natura zijn we 
zeer dankbaar. We zien daar de bijzondere leiding van onze Schepper in.  
 
In 2020 is mede met behulp van de Vrienden van de Sleutelbloem een BBQ en de 
Najaarsactie georganiseerd. Als bestuur zijn we erg blij met deze initiatieven. 

 

Voor de reguliere activiteiten van de stichting, waaronder de ondersteuning bij de 
kerstpakketten en hier en daar diaconale hulpverlening zijn giften ontvangen.   

  

Fondswerving.  
In 2020 is een oproep gedaan voor de renovatie van de dierenverblijven en  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 Ad de Heer als lid en van Johan Immink als voorzitter. 
Wij danken hun voor hun jarenlange inzet.  

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar activiteiten.  

Het bestuur heeft 5 keer vergaderd in het afgelopen jaar.  

 

We hopen in 2021 dat de Sleutelbloem in staat is de dierenverblijven en de inrichting van de 

keuken geheel af te ronden. We zullen mee blijven denken voor de diverse vraagstukken die 
op het pad komen van de Sleutelbloem. 

Als stichting spreken we de wens uit  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  wanneer er diaconale of geestelijke noden zijn.  
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Namens het bestuur,  

 

T.A. Gunter 

 

 


