Beleidsplan 2013 Stichting de Verborgen Bron
Doelstelling
Stichting de Verborgen Bron is in 1992 opgericht met als doel het bevorderen van de relatie tussen
mens, natuur en milieu. Vanuit haar ideële grondslag bevordert de Stichting allerlei activiteiten op en
rondom het terrein van educatieve zorgboerderij “de Huif” aan de Uilenweg te Lelystad.
Activiteiten
De hoofdactiviteit van de Stichting is het op allerlei wijzen ondersteunen van de activiteiten van “de
Huif”. De afgelopen jaren heeft de Stichting een financiële bijdrage geleverd aan diverse projecten
en investeringen. Zo is er eind jaren negentig ervoor gezorgd dat groepsaccomodatie “de
Schaapskooi” gebouwd konden worden en is aan het begin van deze eeuw het zorgdagverblijf “het
Uilennest” gerealiseerd. In 2012 heeft de Stichting de materiaalkosten betaald van het vernieuwen
van de afrastering rondom het Natuurpad.
Daarnaast is een belangrijke taak het coördineren van het vrijwilligerswerk bij “de Huif en de
organisatie van de jaarlijkse open dag.
Een andere activiteit die onder de paraplu van de stichting wordt uitgevoerd zijn de
schoolbiologielessen voor basisschoolleerlingen, jarenlang mogelijk gemaakt door een jaarlijkse
subsidie van de Gemeente Lelystad. Helaas heeft de gemeente moeten besluiten om in het kader van
noodzakelijke bezuinigingen de subsidie over 2013 te halveren en zal deze met ingang van 2014
geheel komen te vervallen. De stichting dient nu ieder jaar een activiteitensubsidie aanvraag in van
maximaal € 10.000 voor het ondersteunen van educatieve activiteiten.
Door deze subsidie is het nog steeds mogelijk dat basisscholen een schoolbiologie lessenpakket op de
boerderij kunnen doen al is hiervoor wel een grotere financiële bijdrage van de scholen voor nodig.
De stichting zal zich hard maken dat basisschoolleerlingen in aanraking blijven komen met natuur en
milieu, want waar kan dat beter dan in een boerderijomgeving?
Een grote groep jonge en oudere cliënten maakt gebruik van de verschillende vormen van zorg die
op de Huif worden aangeboden. De kosten van het aanbieden van deze zorg wordt momenteel
vergoed vanuit één van de bestaande regelingen of op een andere wijze bekostigd. Als stichting
zien wij aankomen dat in de nabije toekomst sommige van de cliënten de zorg niet meer vergoed
kunnen krijgen en niet in staat zijn om deze zorg zelf te betalen terwijl zij al wel langere tijd als cliënt
op de boerderij komen. De stichting heeft besloten om in deze uitzonderingsgevallen te bezien of
(een deel van) de kosten van deze zorg voor haar rekening kan komen, dit wordt op individuele wijze
beoordeeld.
Financieringsbronnen
De stichting verkrijgt haar financiële middelen grotendeels uit donaties, giften en subsidieaanvragen.
Anno 2013 beschikt de stichting over circa € 30.000 aan liquide middelen waaruit indien nodig extra
uitgaven gefinancierd kunnen worden.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat conform de statuten uit 5 personen.
De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden
voor de Stichting.

