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Voorwoord van de Directie
De eerste 45 logeerweekenden zitten er op en dat betekent dat wij ons eerste complete jaar hebben
gedraaid. Een volledig jaar Stichting Humblebees. Wij kunnen met trots te zeggen dat het een
ongelooflijk succes was.
Na de eerste twee test weekenden in 2020 stonden wij voor de opgave om elk logeerweekend in
2021 net zo een vertrouwd, vrolijk en feestelijk weekend te maken. We kunnen dan ook meedelen
dat dit goed is gelukt!
De weekend verslagen met vrolijke foto’s, het klanttevredenheidsonderzoek en het feit dat bijna alle
aanmeldingen via mond-op-mond reclame binnen komen laat dan ook zien dat niet alleen de
Stichting maar ook de ouders en deelnemers het net zo hebben ervaren.
Natuurlijk heeft ook Stichting Humblebees voor de nodige uitdagingen gestaan in 2021. Zo was het
nodig om extra personeel aan te nemen, het vrijwilligersbestand uit te breiden en verantwoordelijk
met de constant veranderende corona maatregelen om te gaan. Ook op deze punten kunnen wij als
Stichting erg tevreden zijn met wat we hebben bereikt.
Zoals benoemd in het jaarverslag van 2020 blijven de grootste prioriteiten van de directie: een
consistente zorggroep in regio Kennemerland waar wensen en behoeften van ouders en deelnemers
centraal staan. Een zorggroep begeleid door geschoold personeel die de waardering en erkenning
ontvangt waar zij meer dan recht op hebben. En als belangrijkste een organisatie waar iedereen zich
gehoord voelt.
Na 2021 afgerond te hebben en feedback te hebben ontvangen vanuit alle organen binnen de
stichting kunnen wij, de directie, maar nog veel meer de coördinerend begeleiders, stagiaires en
vrijwilligers met trots zeggen dat dit ook in 2021 gelukt is.
De directie kijkt dan ook uit naar 2022 en de verdere groei en ontwikkelingen van Stichting
Humblebees.
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1. Verslag van de Directie
Na twee succesvolle test weekenden in 2020 stond Stichting Humblebees dit jaar voor de uitdaging
om het concept verder uit te breiden en een zelfredzame zorggroep op te bouwen in Zandvoort.
Intern betekende dit dat de stichting verder uitgebreid moest worden. Dit hield niet alleen in nieuwe
coördinerend begeleiders aannemen maar ook het vrijwilligersbestand uitbreiden naar bezettingen
voor volle groepen. Daarnaast moest ook een cliëntenraad en een medewerkersraad opgezet worden
en moest het medisch gedrags team verder worden uitgebreid.
We zijn dan ook erg blij met de ondersteuning die wij vanuit verschillende kanten hebben gekregen
om deze organen op te zetten. Zo hebben de medewerkers van de stichting zich direct aangemeld bij
de medewerkersraad en kwartaallijks de stichting, de zorg weekenden en de zorg geboden aan
cliënten geëvalueerd.
Daarnaast hebben ook 5 ouders vrijwillig plaats genomen in de cliëntenraad en beoordelen zij de
stichting, de directie en het beleid wat zij voeren, de zorg geboden, de logeerweekenden en geven
adviezen aan de directie hoe op deze punten te verbeteren.
Ook heeft de directie hard gewerkt aan het uitbreiden van het vrijwilligersbestand en het aannemen
van meer stagiaires om de deelnemers en de coördinerend begeleiders te ondersteunen in de
logeerweekenden. We kunnen dan ook met trots zeggen dat wij het aantal meer dan hebben
verdubbeld op beide fronten.
Het medisch gedrags team is ook gegroeid met de deelname van een aantal personeelsleden, een lid
van de raad van toezicht en een aantal vrijwilligers met relevante medische/ pedagogische scholing.
Toch ziet de directie hier nog duidelijk verbeterpunten en zullen wij ons inzetten dit team verder uit
te breiden.
Dit alles naast het actief blijven werken aan de eerder gestelde doelen van een zorggroep van
stichting Humblebees:
1. Het opzetten van een zelfredzame zorggroep die zichzelf binnen een jaar financieel kan
ondersteunen.
Ondanks dat de groep in Zandvoort erg goed op weg is, is hij nog niet zelfredzaam. Wel hebben de
ontwikkelingen van de stichting in 2021 ons al erg dicht bij het uiteindelijke doel gebracht. Het
nieuwe aannamebeleid van deelnemers zonder budget halverwege het jaar en de ongelooflijke gulle
donaties van fondsen, stichtingen, bedrijven en particulieren hebben ervoor gezorgd dat wij
verwachten halverwege 2022 dit doel wel te behalen. Ook heeft de groei in vrijwilligers en stagiaires
ervoor gezorgd dat wij ook hierin zelfredzaamheid halverwege 2022 verwachten.
Wat wel overduidelijk is, is dat de inzet van de coördinerend begeleiders hierin essentieel is.
Aangezien in december 2021 de laatste actief deelnemende aanmelding is verwerkt, wat inhoud dat
de logeerweekenden officieel vol zitten. Ook dit brengt de groep een grote stap dichterbij het
zelfredzaam draaien op beide vlakken.
2. Een-op-een begeleiding garanderen bij externe activiteiten.
Ondanks dat de steeds veranderende corona maatregelen het niet altijd mogelijk maakten om
grotere uitjes te ondernemen hebben onze coördinerend begeleiders hun uiterste best gedaan zoveel
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mogelijk leuke dingen te ondernemen. Ook als dit inhield dat er veel activiteiten op de logeerlocatie
van Center Parcs werden ondernomen.
Wel gaven de begeleiders aan dat het bij deze activiteiten niet altijd nodig was om een-op-een
begeleiding te bieden. Zodra er aangegeven werd dat dit wel nodig zou zijn, zoals bij bijvoorbeeld het
zwemmen, heeft de directie er op alle logeerweekenden voor kunnen zorgen dat dit ook gebeurde.
Vaak zelfs nog met een kleine overbezetting zodat de coördinerend begeleiders “vrij” het weekend of
de activiteit konden leiden.
Bij de overige externe ondernomen activiteiten zoals naar de bioscoop, het museum of het
Walibi-weekend heeft de directie ook altijd de een-op-eenbegeleiding kunnen bieden.
3. Elk weekend in het jaar doorgang geven zodat continuïteit van zorg kan worden geboden.
Ons belangrijkste doel, aangezien dit hetgeen is wat de stichting in de basis altijd moet doen: respijt
bieden aan onze cliënten namelijk de ouders/ verzorgers van onze deelnemers. Wij kunnen dan ook
met trots zeggen dat wij dit doel meer dan behaald hebben. Wij hebben namelijk niet alleen de 45
beloofde weekenden waargemaakt, maar zelfs een extra weekend gedraaid.
Wederom was de inzet van onze vrijwilligers, stagiaires en coördinerend begeleiders hierbij
overweldigend. Daarnaast heeft de directie regelmatig logeerweekenden als vrijwilliger meegedraaid
om toch alle geplande deelnemers mee te kunnen nemen.
4. Elk jaar een nieuwe zorggroep starten.
Begin 2021 bleek dit al snel een niet haalbaar doel, niet als wij de kwaliteit van zorg voor de
logeerweekenden in Zandvoort wilden behouden. Daarom is door de directie in samenspraak met de
medewerkersraad besloten om dit doel te laten vervallen voor 2021.
Nu de logeerweekenden in Zandvoort vol zitten en er al een aardige wachtlijst is ontstaan zal er
gekeken worden naar het starten van een tweede zorggroep. Dit alles onder de voorwaarde dat de
drie hierboven genoemde doelen voor de groep in Zandvoort zijn behaald.
Verder wilden wij ook niet vergeten vanuit welke basis wij gestart zijn, namelijk het verbeteren van de
respijtzorg in Nederland. Voornamelijk op het gebied van communicatie tussen organisatie en ouders,
Het uitvallen van logeerweekenden op het laatste moment en de samenstellingen van zorggroepen
die niet overal adequaat gebeurd. Er was bij velen de vraag naar individueel afgestemde zorg
aangezien de zorgbehoeften van de doelgroep zo divers is.
Ook bleef de directie in 2021 zich inzetten voor een werkcultuur waarin (zorg) personeel zich
gesteund en gehoord voelde. Dat er duidelijk inzicht is vanuit management wat de werkelijke inzet en
prestatie is die zij keer op keer leveren en hiernaar ook gewaardeerd en behandeld worden.
Met de overweldigend positieve resultaten van het medewerkers-tevredenheids-onderzoek en het
cliënt-tevredenheids-onderzoek kunnen wij dan ook ervan uitgaan dat wij op deze vlakken de doelen
gesteld behaald hebben. Ook uit de vergaderingen met de in januari opgezette medewerkersraad en
de in oktober gestarte cliëntenraad blijkt een grote tevredenheid over het beleid dat de directie voert
op de bovengenoemde punten.
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1.1

Logeerweekenden en Activiteiten

De 45 geplande logeerweekenden zijn in 2021 allemaal doorgegaan zoals gepland, er is zelfs een extra
weekend gedraaid. Dit houdt in dat het belangrijkste doel van de stichting is behaald en er heerst dan
ook een grote tevredenheid hierover binnen de stichting.
Coördinerend begeleiders geven aan dat zij duidelijke verbeteringen en ontwikkelingen bij
deelnemers ervaren doordat de continuïteit van zorg geboden kan worden en deelnemers erop
kunnen vertrouwen dat “humblebees er elk weekend is”. Ook geven zij aan dat de samenstelling van
verschillende deelnemers en hun zorgbehoeften goed past bij het concept van inclusiviteit van de
stichting. Ook ouders geven aan dit als prettig te ervaren. Bij stichting Humblebees is namelijk
iedereen anders en daarom allemaal hetzelfde.
Ook de activiteiten georganiseerd door de stichting en zijn coördinerend begeleiders worden ervaren
als een overweldigend succes. Ouders van deelnemers geven dan ook aan de individueel afgestemde
zorg van deelnemers als erg prettig te beleven. Zeker omdat dat door deze afgestemde zorg deelname
aan een groepsactiviteiten soepel en leuk verloopt. Er komen dan ook door de week heen regelmatig
leuke berichten van ouders terug naar de directie of de coördinerend begeleiders die vertellen over
enthousiaste verhalen van deelnemers.
Dit ondanks dat de maatregelen rondom het coronavirus de grotere activiteiten vaak niet mogelijk
maakten. Wederom was er binnen de organisatie een eensgezindheid om te roeien met de riemen
die er waren. Deelnemers en ouders brachten leuke ideeën aan voor activiteiten en de coördinerend
begeleiders hebben elk weekend zo afwisselend mogelijk weten te maken.
Toch werden er ook enkele succesvolle activiteiten herhaald! Zo worden de activiteiten op Center
Parcs keer op keer opnieuw aangevraagd door deelnemer. De grote uitschieters zijn hierin het
bowlen, de minigolf en niet te vergeten het zwemmen, wat door bijna alle deelnemers graag elk
logeerweekend wordt ondernomen.
Gelukkig waren er ook kleine uitschieters mogelijk dit jaar! Zo hebben wij waar mogelijk grotere
activiteiten ondernomen rekening houdend met de deelnemers en de geldende corona maatregelen.
Toch hebben wij een aantal musea bezocht, zijn we naar de bioscoop gegaan, de duinen doorgerend,
geluncht bij restaurants of strandpaviljoens en als kers op de taart zijn wij een weekend naar Center
Parcs de Eemhof en attractiepark Walibi geweest.
We merken dat de weekend verslagen die onze coördinerend begeleiders schrijven nog steeds het
beste beeld geven van wat wij nou daadwerkelijk doen op logeerweekend. Er zijn daarom in de
bijlage vier weekend verslagen toegevoegd (zie bijlage 1, 2 ,3 en 4)
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1.2

Fondsen, Donateurs en Sponsors

Zonder de steun van fondsen, donateurs en sponsors waren wij 2021 niet zo succesvol doorgekomen
als nu. Wij kunnen hen allen dan ook niet genoeg bedanken voor het bijdragen aan de realisatie van
“onze droom”.
De directie heeft zich geheel 2021 actief gericht op het werven van fondsen, een overzicht hiervan
vind u in de jaarrekening en bijlage 5. In deze bijlage zit ook een verder overzicht van donateurs die
de stichting en zijn deelnemers financieel gesteund hebben en ook een overzicht van sponsors die op
andere wijze bijgedragen hebben aan de stichting.
Voor ons maakt dit duidelijk dat ook anderen de meerwaarde van de logeerweekenden en de respijt
geboden aan ouders zien en hierin willen bijdragen op hun eigen wijze. Wij hopen dit in de toekomst
voort te kunnen zetten om “onze droom” voor veel anderen ook een realiteit te kunnen maken.
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2.

Toekomst

Een jaar geleden hadden wij nooit durven dromen dat wij zo ver zouden komen! En ondanks dat we
ongelooflijk trots zijn op wat we al hebben bereikt kunnen we ook objectief genoeg naar de stichting
kijken en de verbeterpunten zien.
Intern zijn er voor de stichting nog een paar puntjes op de i te zetten, denk hierbij bijvoorbeeld aan
het volledig digitaliseren van de systemen, het agendasysteem verbeteren en de website/ social
media actiever gebruiken. Maar ook het verder uitbreiden van het medisch gedrags team staat hoog
op de lijst.
Wij geloven nog steeds dat de stichting pas kan groeien en bloeien als ook onze werknemers en
vrijwilligers dit kunnen.
Daarom willen wij graag in 2022 meer ruimte creëren voor de scholing van onze coördinerend
begeleiders en hopen wij nog een aantal nieuwe coördinerend begeleiders aan te nemen. We kijken
uit naar de samenwerking en feedback van de medewerkersraad nu er ook stagiaires en vrijwilligers
worden uitgenodigd voor vergaderingen.
Verder zien wij het cruciaal belang van het blijven groeien van ons vrijwilligersbestand en het blijven
aannemen van stagiaires om onze begeleiding de mogelijkheid te geven ook de externe activiteiten
regelmatig te ondernemen. Zeker nu de corona maatregelen steeds meer versoepelen.
We hopen dan ook in 2022, met de hulp van onze coördinerend begeleiders, vrijwilligers, stagiaires,
de 45 geplande logeerweekenden weer volledig door te laten gaan en de beloofde continuïteit van
respijt en zorg te kunnen bieden.
Net zoals in 2021 zal de directie achter de schermen een standvaste rol spelen bij het stabiliseren van
de Zandvoort groep en uiteindelijk het starten van een tweede zorggroep. Wij zullen ons blijven
richten op alle zakelijke aspecten zodat onze coördinerend begeleiders zich volledig kunnen richten
op het bieden van de hoogst mogelijke kwalitatieve zorg.
En zoals ook in 2021 is de directie nog steeds van plan om regelmatig op de weekenden te
ondersteunen, de meerwaarde hiervan is afgelopen jaar erg duidelijk geworden. We zien een groter
begrip tussen zorgpersoneel en management en de hierdoor directe communicatie over de
logeerweekenden wordt door beide partijen als prettig en efficiënt ervaren.
We zien dat deelnemers en ouders het als erg prettig te ervaren om een gezicht bij de naam te
hebben en het vertrouwen tussen ouders/ deelnemers en de directie die hierdoor wordt opgebouwd
resulteert in regelmatige feedback. Feedback die de directie als een vereiste ziet om de stichting een
verder succes te maken. We kijken daarom uit naar de samenwerking tussen directie en de
cliëntenraad en overige cliënten.
Als laatste punt hopen wij in de loop van 2022 te kunnen beginnen met het starten van een tweede
zorggroep. Uit de ontstane wachtlijst is meer dan duidelijk geworden dat er een grote behoefte is in
de regio naar logeerweekenden in de vorm die Stichting Humblebees biedt. Wij hopen op deze
behoefte te kunnen inspelen en een tweede groep net zo een succes te maken als de huidige groep.
Wij kijken uit naar verdere samenwerkingen en gaan ook dit jaar weer hard aan het werk om “onze
droom” verder te realiseren.
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3.

Organisatie

Stichting Humblebees
A. Hofmanweg 1a
2031BH Haarlem
info@humblebees.nl

KVK: 80552099
RSIN: 861712973
BTW: NL861712973B01

De directie bestaat uit drie leden:
(Contactinformatie en taakverdeling:
https://humblebees.nl/over-ons/directie/)

-

Rekeninginformatie:

NL 57 INGB 0007 0211 15

Dhr. A.B. Berg
Mvr. J.M.L. Dorst
Dhr. E. de Graaff

Stichting Humblebees is in het bezit van een ANBI status
Stichting Humblebees is in het bezit van het HKZ keurmerk/ certificaat.
Stichting Humblebees is in het bezit van een AGB code.
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3.1

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is op uitnodiging van het bestuur toegetreden in 2020. De Raad van Toezicht
heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van
zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. Daarnaast staat de
Raad van Toezicht ook de directie met adviezen terzijde.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse facetten. De Raad van Toezicht
als geheel wordt in ieder geval samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit
met de doelgroep van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Ten
minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over relevante kennis en ervaring in de zorg, bij
voorkeur is dit lid ook BIG geregistreerd. Daarnaast wordt tenminste geacht relevante ervaring te
hebben in pedagogiek, andere zorgberoepen of het besturen van een Stichting of gelijkwaardige
organisatie.
De Raad van Toezicht heeft recht op onkostenvergoeding en tevens een niet bovenmatig vacatiegeld,
maar ontvangt geen loon. De beloningen die de Raad van Toezicht ontvangt is voor iedereen in te zien
in de jaarrekening.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

mevr. Francis Guldemond
mevr. Sylvia de Ruijter
mevr. José Eckhard

De directie wil graag de ruimte nemen om de Raad van Toezicht te bedanken voor hun adviezen en
inzet in 2021. Wij hebben de samenwerking en de vergaderingen als erg prettig ervaren en kijken uit
naar jullie adviezen en een verdere samenwerking in 2022.
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3.2

Medewerkersraad

In de opbouw van Stichting Humblebees was de directie meteen duidelijk dat de inspraak van
werknemers noodzakelijk zou zijn om de stichting een succes te kunnen maken.
Het feit dat de medewerkersraad al in januari actief is geworden door het deelnemen van twee van
onze coördinerend begeleiders zorgde ervoor dat wij door 2021 hun feedback en veranderingen waar
nodig direct konden doorvoeren.
Kwartaallijks kwamen zij samen om de stichting, het beleid van de directie, de logeerweekenden, de
zorg geboden, de vrijwilligers en de stagiairs te evalueren. De notulen en actielijsten werden aan de
directie aangeleverd en zijn op een of twee punten na altijd meegenomen in wijzigingen in beleid,
structuur of logeerweekenden.
Wij geloven dan ook dat de positieve resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek
voornamelijk hieraan te wijten zijn, de open instelling van de directie naar de coördinerend
begeleiders, hun wensen, behoeften en zorgkennis.
Daarnaast willen wij ook benoemen dat zonder de onvermoeibare inzet van onze coördinerend
begeleiders 2021 niet zo een succes was geweest. Het inzicht, de ervaring en kennis die zij
meebrengen in de stichting vertaalt zich in een buitengewoon succesvol jaar.
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3.2.1

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Bij de opbouw van de stichting is direct bepaald dat de inspraak van medewerkers belangrijk was om
de stichting een succes te maken. Daarom voeren wij een jaarlijks
medewerkerstevredenheidsonderzoek naast de kwartaallijkse vergaderingen met de
medewerkersraad.
In de resultaten van het onderzoek in 2021 zien wij geen uitspringers en kan er duidelijk gezien
worden dat al het personeel (medewerkers en directie) voornamelijk op een lijn zitten. Over het
algemeen zijn namelijk alle reacties onwijs positief.
Wat wel opmerkelijk bleek is dat de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zowel goed als
slecht worden beoordeeld. De directie is dan ook voornemens dit aan te kaarten in de volgende
vergadering en hierover met personeel in gesprek te gaan.
Ook geven medewerkers aan dat zij graag regelmatiger in de gelegenheid gesteld zouden willen
worden om trainingen, cursussen en opleidingen te volgen. De directie ziet hiervan ook de noodzaak
en voordelen en zal zodra mogelijk dit regelmatiger beschikbaar stellen voor de zorg medewerkers
binnen de stichting.
Voornamelijk kijken wij uit naar het voorzetten van de prettige en soepele samenwerking met de
medewerkers van stichting Humblebees.
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3.3

Cliëntenraad

Een van de verbeterpunten die Stichting Humblebees aan de respijtzorg wilde maken is de open en
directe communicatie met ouders en het waarborgen van hun wensen. Wij zijn erg dankbaar aan de 5
ouders die besloten hebben om deel te nemen aan onze cliëntenraad.
In het derde kwartaal van 2021 is de eerste vergadering gehouden van de cliëntenraad, dit was
voornamelijk een kennismaking tussen de verschillende leden en de directie. Toch kwamen hier al
enige verbeterpunten ter sprake, deze heeft de directie dan ook direct toegevoegd aan de actielijst
van het derde kwartaal en deze naar tevredenheid van de raad aangepakt.
De cliëntenraad is niet gebonden aan kwartaallijkse vergaderingen maar heeft ten minste het recht
op een vergadering per jaar waarin de directie toelichting over de jaarrekening en het jaarverslag
geeft. Verder is de directie bereid om deel te nemen aan andere vergaderingen waar nodig. Op dit
moment zijn zij in afwachting van het afronden van de jaarrekening en het jaarverslag 2021 voor het
plannen van een nieuwe vergadering.
Wij kijken uit naar de verdere samenwerking met de cliëntenraad en de inzichten en adviezen die zij
te bieden hebben.
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3.3.1

Klanttevredenheidsonderzoek

Algemene vragen: (Geef een cijfer van 1 t/m 10 waarbij 1 zeer ontevreden en 10 zeer tevreden betekent.)
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Inhoud van de zorg: (Geef een cijfer van 1 t/m 10 waarbij 1 zeer ontevreden en 10 zeer tevreden betekent.)
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Locatie en activiteiten: (Geef een cijfer van 1 t/m 10 waarbij 1 zeer mee oneens en 10 zeer mee eens betekent.)
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Communicatie en kantoor: (Geef een cijfer van 1 t/m 10 waarbij 1 zeer ontevreden en 10 zeer tevreden betekent.)

17

Coronavirus en Stichting Humblebees: (Geef een cijfer van 1 t/m 10 waarbij 1 zeer mee oneens en 10 zeer mee
eens betekent.)
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4.

Jaarrekening

Er vallen een aantal zaken op in de jaarrekening 2021, hieronder volgt een toelichting op de
belangrijkste punten.
Het bedrag van €60.000,- aan crediteuren is het voornaamste. Dit bedrag betreft de reservering van
de logeerlocatie voor 45 weekenden bij Center Parcs Zandvoort, het gaat hierbij om de reservering
voor het aankomende jaar. Dit bedrag wordt verdeeld in delen van €5.000,- en zal per paar worden
afgelost.
Onder het kopje langlopende schulden is een schuld te zien van €20.653,-. Dit bedrag is een krediet
afgesloten door de directie in overeenstemming met de Raad van Toezicht om de stichting in de
beginfase 2021 te ondersteunen. Dit krediet is besteed aan de uitvoering van de logeerweekenden,
toen er nog geen complete groepen stonden in Zandvoort, waardoor er een maandelijks tekort was.
Het doel is dit krediet zo spoedig mogelijk af te lossen om de kosten hiervoor zo laag mogelijk te
houden.
Daarnaast valt ook het bedrag €59.201,- op onder het kopje overige kortlopende schulden. Dit is de
inbreng van directielid J.M.L. Dorst ten behoeve van de stichting als lening. De lening is langlopend,
zonder rente. De lening zal worden terugbetaald zodra de stichting over de jaren winst over heeft.
De directie en andere organen binnen de stichting functioneren op vrijwillige basis en vallen onder
het beloningsbeleid te vinden op de website. Verder is het het doel van de directie om
exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden en de middelen te besteden waar zij horen, namelijk de
logeerweekenden en de salariëring van het zorgpersoneel.
Wat duidelijk te zien is in de jaarrekening is de verdeling van financiële middelen binnen de stichting.
Stichting Humblebees grootste kostenposten zijn de logeerweekenden en de salariëring van het
zorgpersoneel, dit beleid zal verder worden gevoerd ook in 2022.
Als laatste willen wij het bedrag €24.896,- toelichten onder het kopje donaties en giften. Deze
donaties en giften komen voort uit de fondsenwervende activiteiten van de directie. Dit bedrag werd
ook volledig ingezet om de logeerweekenden in 2021 complete doorgang te kunnen geven.
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5.

Begroting 2021

Na een jaar te hebben gedraaid is het goed om terug te blikken
op de begroting die begin 2021 was opgesteld voor het lopende
jaar. Betreffende de omzet valt op dat de donaties en inkomsten
via budgetten niet zijn behaald. Donaties zijn achtergebleven
doordat we nog een relatief kleine stichting waren en doordat er
qua operationele zaken veel aandacht nodig was om de
weekenden zelf te verbeteren. De keuze hierin is bewust
gemaakt, zodat wij de kwaliteit van de zorg weekenden tot een
hoog niveau hebben kunnen tillen. Het resultaat hiervan is
duidelijk te zien in het klanttevredenheidsonderzoek.
Door een enorme groei in ons klantenbestand met deelnemers
die nog geen budget konden ontvangen is de omzet van
budgetten achtergebleven. Dit is opgelost in kwartaal 1 van 2022.
Vergelijkend met de jaarrekening 2021 valt te zien dat de kosten
goed zijn gebudgetteerd. Hierin zijn geen aanzienlijke verschillen
te bekennen.

27

6. Prognose 2022

De prognose 2022 is opgesteld aan de hand van de jaarrekening en de begroting 2021. Donaties zijn
bijgesteld naar een realistisch bedrag, en de inkomsten van budgetten zijn berekend en bijgesteld
naar ervaring van afgelopen inkomsten. De kosten blijven zo goed als gelijk. De enige veranderingen
hierin zijn de kosten van de audit van het HKZ-certificaat die hiervoor niet werden meegerekend.
Prognose 2022

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

2022

Inkomsten

€ 39.000,00

€ 47.250,00

€ 39.250,00

€ 48.000,00 € 173.500,00

Uitgaven

€ 38.967,10

€ 39.267,10

€ 35.667,10

€ 39.267,10 € 153.168,40

Resultaat

€ 32,90

€ 7.982,90

€ 3.582,90

€ 8.732,90

€ 20.331,60
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Bijlage 1: weekendverslag week 6
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Bijlage 2: weekendverslag week 16
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Bijlage 3: weekendverslag week 35
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Bijlage 4: weekendverslag week 50
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Bijlage 5: overzicht donateurs
Door de steun en schenkingen van onze donateurs en sponsors kunnen wij elk weekend leuke en uiteenlopende
activiteiten organiseren voor al onze deelnemers.Stichting Humblebees wil graag de volgende organisaties
bedanken voor hun bijdrage aan de logeerweekenden in 2021:
-

Stichting SFO
NCPH
Het Sint Jacobs Godshuis Haarlem
De Diaconie Protestantse Gemeente Haarlem
Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis Haarlem
J.C. Ruigrok Stichting
Stichting Zonnige Jeugd
Stichting Medemens
NSGK

Graag willen wij ook de donateurs die via onze GoFundMe hebben gedoneerd
bedanken:(https://www.gofundme.com/f/stichting-humblebees)
1.
2.
3.
4.

E. v S
E. Lok - van der Sluis
T. Drenth
D. van Kekeren

5.
6.
7.
8.

W. S
A. Mouzouri
T. Stoelman
S. Dorst

En natuurlijk bedanken wij al onze nieuwe deelnemers en hun ouders/ verzorgers en familie voor het
vertrouwen in Stichting Humblebees. Wij kijken er naar uit om in 2022 voor jullie klaar te staan en er samen
weer een geweldig jaar van te maken!
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