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  Voorwoord 

Jan Kooistra (voorzitter van het bestuur) 

 

Voor u ligt het sociaal jaarverslag van Stichting de Biezenburcht over het jaar 2019. In 2019 

hebben wij afscheid genomen van Simon Rhijnsburger als penningmeester van het bestuur. 

Simon heeft zich meerdere jaren ingezet voor de Stichting en wij zijn hem daar zeer 

dankbaar voor. 

Ter vervanging en uitbreiding van het bestuur hebben wij 2 personen bereid gevonden om 

in het bestuur te komen. Het betreft Hendrik jan Graber en Erwin Joustra.  

Hendrik jan Graber heeft veel bestuurservaring bij diverse stichtingen en Erwin Joustra 

woont al vele jaren in Zeewolde en heeft een grote betrokkenheid bij het dorp Zeewolde. 

Wij zijn erg blij met deze versterking en hopen de komende jaren gebruik te kunnen maken 

van hun inzet en talenten. 

In 2019 hebben wij als bestuur gemiddeld elke 6 weken vergaderd. Een terugblik vanuit het 

bestuur wordt gegeven door Tamara Strating. 

Het was een jaar waarin we met ziekte van een aantal medewerkers te maken hebben 

gehad. Het gevolg hiervan was dat er van diverse mensen extra tijd en energie gevraagd 

werd, om het werk doorgang te laten vinden.  

Eind 2018 hebben als bestuur met de medewerkers een richting bepaald voor de stichting. 

In 2019 hebben we dit verder uitgewerkt en hebben we besluiten genomen die van belang 

zijn voor de toekomst. Meer hierover vindt u in dit verslag. Wij zijn er als bestuur van 

overtuigd dat wij inmiddels zo georganiseerd zijn, dat wij nieuwe initiatieven kunnen 

oppakken die van waarde kunnen zijn voor de samenleving in Zeewolde.  

Wij willen ons inzetten voor mensen die zich in een isolement bevinden en daarom 

eenzaam zijn. Wij willen van betekenis zijn, door mensen 

met elkaar in contact te brengen en te zorgen dat deze 

mensen een sociaal netwerk om zich heen krijgen. 

Dit willen wij blijven doen in samenwerking met diverse 

andere partijen binnen het sociale domein in de 

gemeente Zeewolde. 
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1. Namens het bestuur : Tamara Strating                                               

 

Terugblik Stichting De Biezenburcht  

Voor Stichting De Biezenburcht is 2019 een pittig jaar geweest. Een jaar waarin we als bestuur 

vaak bij elkaar hebben gezeten om met elkaar te spreken over de richting waarin we ons als 

stichting wilden ontwikkelen en de financiële uitdaging waar we ons voor zagen staan. 

De stichting heeft twee activiteiten die naast elkaar bestaan, aan de ene kant is dat het project 

Jobhulpmaatje waar maatjes zijn getraind om deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt 

te ondersteunen om daar weer een plek te verwerven. In het voorjaar en najaar hebben er 

jobgroups gedraaid onder leiding van Paul Schuurmans, ondersteund door Inge van Brandwijk.  

De andere activiteit is het project De Biezenburcht, de snackbar op een prachtige plek in 

Zeewolde met het doel een leerplek voor onze doelgroep te zijn. Dit project is de afgelopen 

jaren minder succesvol geweest dan we als bestuur hebben gehoopt en waar we in de 

afgelopen jaren op hebben gestuurd. Dat heeft ertoe geleid, dat we het besluit hebben 

genomen om dit deel van de activiteiten te beëindigen. Met pijn in ons hart, omdat we met dit 

besluit ook mensen raken die hart hebben voor de stichting en het doel van onze stichting. 

Toch zien we voor Stichting De Biezenburcht nog steeds een belangrijke rol weggelegd in de 

samenleving van Zeewolde. Met elkaar, dat wil zeggen bestuur en vrijwilligers betrokken bij 

Stichting De Biezenburcht, hebben we vastgesteld dat we ons blijvend willen inzetten voor 

dorpsgenoten die het niet goed lukt om mee te komen in de samenleving, om welke reden dan 

ook.  

 

 

 

 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://flevoland.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:c166102c-47ea-4666-a5fe-f25361965bd7/cu+flevoland+ps+en+ws+2019-46.jpg?scaleType=6&width=175&height=175&color=ffffff&ext=.jpg&imgrefurl=https://flevoland.christenunie.nl/tamarastrating&docid=wNjN0z9XLgcdWM&tbnid=BWVD6nmV8KjOsM:&vet=10ahUKEwiM_Nir_5jhAhXOyqQKHYV9ByMQMwhDKAQwBA..i&w=175&h=175&bih=747&biw=1536&q=tamara%20strating&ved=0ahUKEwiM_Nir_5jhAhXOyqQKHYV9ByMQMwhDKAQwBA&iact=mrc&uact=8
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2. Terugblik op 2019 

 

Ontmoetingsplek de Biezenburcht 

De Biezenburcht is meer dan alleen een mooie locatie met een bijzonder gebouw en (h)eerlijk 

eten. Wij vinden mensen belangrijk. In de Biezenburcht ontmoet je mensen en nog belangrijker: 

mensen ontmoeten jou.  

In 2019 hebben we weer 2 mooie evenementen mogen organiseren rondom de Biezenburcht: 

 

• Doe Natuurlijk Dag 

 
 

Natuurmonumenten was aanwezig om te vertellen wat je allemaal kunt zien in het Harderbroek 

en er waren een aantal excursies naar het Harderbroek.  

Uiteraard konden de gasten genieten van heerlijke biologische snacks en lokale producten.  

Dit jaar werd er voor het eerst oud Hollandse spelen georganiseerd door een groep tieners die 

in de zomer een kinderkamp georganiseerd hebben voor de kansarme Roma kinderen in Servië. 

Via de voedselbank waren er bonnen uitgedeeld om gratis deel te nemen aan dit evenement. 

Hier werd door diverse gezinnen met dankbaarheid gebruik van gemaakt. 

  

• Vliegerfestijn 

Het Vliegerfestijn is in 2019 minder succesvol verlopen dan het jaar ervoor. Er kwamen op 

zondag 25 augustus een beperkt aantal mensen een kijkje nemen op het Vliegerfestijn aan de 

Knardijk in Zeewolde. Er was volop zon maar omdat er amper wind stond, viel deze zesde editie 

van het jaarlijkse evenement een beetje in het water. Het was erg gezellig, maar de vliegers 

gingen helaas niet echt de lucht in. 

 

Toekomst de Biezenburcht 

Het doel van de Biezenburcht is o.a. te werken met mensen die in een sociaal isolement zitten 

en tevens een goede werkervaringsplek te bieden voor mensen die wij begeleiden middels het 

project JobHulpMaatje. Om dit te realiseren, hebben wij geconcludeerd dat het noodzakelijk is 

dat er meer activiteiten in en rondom De Biezenburcht moeten gaan plaatsvinden. 

Op 10 juni 2019 (tweede Pinksterdag) is er weer een Doe 

Natuurlijk dag georganiseerd. Het was de 6e keer dat dit 

georganiseerd is. 

De Doe Natuurlijk Dag is een leuk, actief en educatief uitje 

voor jong en oud. Er waren de hele dag verschillende 

activiteiten.  
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2019 stond daarom in het teken van zoeken naar mogelijkheden om dit te realiseren. Wij 

hebben zeer actief geparticipeerd in het Maatschappelijk proces Knardijk (“dijk van ons 

allemaal”), georganiseerd door de Provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland. 

Dit maatschappelijk proces heeft uiteindelijk geresulteerd in een aparte werksessie over de 

Biezenburcht. Hierin hebben de volgende personen/organisaties aan mee gedaan: 

- Gemeente Zeewolde. 

- Bedrijfsleider Vermeerderingstuinen Nederland. 

- IVN Zeewolde. 

- Waterschap Zuiderzeeland. 

- Buurman van de Biezenburcht. 

- Bestuursleden Stichting De Biezenburcht. 

- Puur Zeewolde. 

- Teamleider De Biezenburcht. 

- Landschapsarchitect Veenenbosenbosch. 

 

De uitkomsten van de werksessie zijn kort samengevat: 

1. Realiseer een aantrekkelijke omgeving rondom de Biezenburcht. 

2. Verbind, en zorg voor verkeersveiligheid. 

3. Profileer de Biezenburcht en de locatie aan de Knardijk. 

 

Op het oog voor de hand liggende oplossingen. Maar er zijn wel een aantal obstakels die alleen 

door samenwerking en creativiteit te beslechten zijn. En om dit te realiseren is (veel) geld 

nodig. Als Stichting hebben we getracht hier fondsen voor te werven. Dit is echter niet tijdig 

gelukt. We hebben daarom eind 2019 besloten om te stoppen met het exploiteren van de 

Biezenburcht. De financiële draagkracht van de Stichting was onvoldoende om de exploitatie te 

continueren en nieuwe initiatieven te bekostigen. 

Het verslag van de werksessie is te vinden op de website www.knardijk.nl. 

 

 
 

 

 

http://www.knardijk.nl/
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JobHulpMaatje (JHM) 

 

Verschuiving op de arbeidsmarkt 

Het is duidelijk geworden dat er heel veel behoefte blijft aan JHM. Overheidsinstanties staan 

onder druk om efficiënter te werken, waardoor iedereen steeds meer op dezelfde manier 

wordt behandeld. Er is minder ruimte voor maatwerk. Door allerlei autonome ontwikkelingen, 

is er een groeiende laag van mensen die wordt gekenmerkt door sociale, economische, 

culturele en politieke onzekerheid. Het middensegment van de arbeidsmarkt wordt door de 

digitale revolutie ‘weg geïnnoveerd’. Het zwaartepunt verschuift daardoor naar de uitersten 

van hoog- en laagopgeleid, wat terug te zien is in de beschikbare functies op de arbeidsmarkt. 

Ook de globalisering draagt bij aan deze ontwikkelingen. 

We kijken met veel voldoening terug op de activiteiten in 2019. Er zijn 2 jobgroups geweest. We 

ontvingen veel enthousiaste deelnemers. Veel verschillende nationaliteiten in één groep, 

bracht een mooie mengelmoes van culturen en achtergronden, wat een prachtig groepsproces 

opleverde.  

De taalbarrière is in enkele gevallen wel een hindernis geweest, maar met hulp van andere 

deelnemers en een vertaalcomputer, slaagden we er grotendeels in de groepen mee te nemen.  

Ondanks het vertrek van een aantal maatjes, mochten we inmiddels 3 nieuwe maatjes 

verwelkomen. Deze zijn in oktober opgeleid, waardoor we nog steeds onze continuïteit kunnen 

waarborgen.  

We hebben het afgelopen jaar geen deelnemers voor individuele trajecten gehad, men koos 

unaniem voor de jobgroup. Vorig jaar leek dit een trend, we hebben ons hierop aangepast en 

stellen ons open voor individuele hulpvragen. Er is echter geen gebruik van gemaakt. 

De overdracht van Jobgroup naar JobHulpMaatje is verbeterd t.o.v. vorig jaar, we hebben 

gekozen voor een warme overdracht tussen jobgroupleider en maatje.  

We steken steeds meer in op activering op de participatieladder. Want het doel om mensen 

aan een baan te helpen is niet altijd haalbaar, omdat deze sterk afhankelijk is van de situatie 

waarin de deelnemer zich bevindt. Kijken naar de participatie geeft een beter beeld van de 

activering.  
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In 2019 hebben we elke dinsdagmiddag en vrijdagmorgen een spreekuur gehouden in de 

Flevomeer bibliotheek. In het totaal hebben we ca. 200 bezoekers ontvangen tijdens dit 

spreekuur. 

 

Het is onze wens om een laaggeletterde Jobgroup te kunnen voeren. Onze moederorganisatie 

JobHulpMaatje Nederland is bezig hier materiaal voor te ontwikkelen. Naar verwachting 

kunnen wij in januari 2020 van dit materiaal gebruik maken. 

 

Hulp in Praktijk (HiP) 

 

In 2019 hebben we verkennende gesprekken gevoerd met het IDPZ (Interkerkelijk Diaconaal 

Platform Zeewolde) en de gemeente Zeewolde over het opzetten van HiP in Zeewolde. 

 

 
 

 

 

 

 

Vraag en aanbod worden door de plaatselijke helpdesk van HiP bij elkaar gebracht. Voordat een 

hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling 

We vroegen de deelnemers van de Jobgroup: Wat heeft deelname aan de jobgroup 

voor jou persoonlijk betekend? Hieronder een aantal reacties: 

“Het heeft mij gebracht; besef dat je niet bent afgeschreven in de arbeidsmarkt en maatschappij.  

Gaan voor het positieve en "staan in je kracht" 

“Het is voor mij best enerverend geweest maar dat komt door mijn persoonlijke omstandigheden” 

“ik heb een heleboel geleerd en ga met meer vertrouwen naar een baan zoeken. Door deze cursus ga ik 

een stuk helderder en met meer motivatie aan de slag naar een nieuwe andere baan” 

“Ik vond het fijn om anderen in dezelfde situatie te ontmoeten 

de taal is soms boven mbo2 dus moeilijk voor mij” 

 

In het werk van Hip staan kwetsbare mensen in nood 

(hulpvragers) ongeacht hun culturele of religieuze 

achtergrond centraal. In de gebrokenheid van ons 

bestaan wil HiP heel praktisch een licht zijn. HiP helpt en 

ondersteunt vrijwillige hulpbieders om mensen in een 

kwetsbare sociale-financiële positie te helpen. Met inzet 

van het matchingsysteem treffen hulpvrager en 

hulpbieder elkaar. 
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genomen en afgebakend tot een geschikte HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders 

weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt. 

 

De Gemeente Zeewolde heeft inmiddels een platform opgericht zijnde Zeewoldevoorelkaar.nl. 

Ook dit initiatief is een platform waar aanbieder en hulpvrager bij elkaar komt. Wij zullen in 

2020 met elkaar verder onderzoeken wat de toegevoegde waarde van HiP zou kunnen zijn voor 

dit platform en het dorp Zeewolde. 

 

3. Organisatie 
 

Het team van de Stichting de Biezenburcht 

Deze Stichting dankt haar succes voor een heel groot deel aan de bevlogenheid van haar 

mensen.  In het jaar 2019 zijn wat wisselingen geweest en hebben we te maken gehad met 

ziekte van een tweetal medewerkers. Gelukkig zijn we er dit jaar opnieuw in geslaagd de juiste 

mensen op de juiste plek te krijgen, en met elkaar de doelstellingen van de Stichting hoog te 

houden. 

 

Bestuurssamenstelling 

Op 31 december 2019 was de samenstelling als volgt: 

 

 Jan Kooistra  Voorzitter 

 Tamara Strating Penningmeester 

 Hendrik jan Graber Algemeen bestuurslid 

 Erwin Joustra  Algemeen bestuurslid 

 

Medewerkers van de Stichting 

De volgende mensen werkten mee aan de diverse activiteiten binnen de Stichting 

 

Naam Functie 

Gerreke Mataheroe Projectleiding, coördinatie JHM, 
jobgroupleider, redactie website, betaald 

Paul Schuurmans Gastheer inloopspreekuur, coördinatie JHM, 
jobgroupleider, vrijwilliger. 

Inge van Brandwijk Communicatie, betaald 

Rien van Grondelle Financiën administratie, betaald 

Patrick Stijf Teamleider Biezenburcht, betaald 

Martyn Hopkins Medewerker Biezenburcht, betaald 
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Met grote regelmaat vindt een teamoverleg plaats over de lopende zaken, op gebied van 

coördinatie en communicatie. Het team is betrokken, enthousiast en inspireert elkaar. De 

gastheer in het team van JobHulpMaatje faciliteert 2 keer per week een inloopspreekuur in het 

Flevocafé. Dit is steeds meer een begrip aan het worden, want steeds meer mensen komen 

even binnenlopen voor informatie. Zowel mensen die meer willen weten over het project, als 

mensen die al aan de jobgroup hebben deelgenomen, vinden hier toch regelmatig antwoorden. 

En men vindt het prettig om met elkaar te blijven netwerken, dus ook daarin zien wij een 

toenemende belangstelling voor JHM! 

 

De Biezenburcht in verbinding 

Stichting de Biezenburcht is ontstaan door bundeling van lokale krachten. Passie en liefde voor 

mensen staan aan de basis van deze stichting.  

In het jaar 2019 werd de Stichting financieel ondersteund door particuliere donateurs, de 

Gemeente Zeewolde, een aantal kerken, de RegioBank en een aantal (lokale) bedrijven. Dankzij 

hun bijdrage ontstond draagkracht om onze doelstelling te verwezenlijken. 

We kunnen ons werk niet doen zonder de steun en medewerking van diverse organisaties, die 

in 2019 weer voor ons klaar stonden.  

We noemen de FlevoMeerBibliotheek en het Flevocafé, als onze partners voor JobHulpMaatje. 

Het is erg prettig dat we bij elke training konden bouwen op hun faciliteiten.. 

Een belangrijke partner is de Gemeente Zeewolde, die opnieuw haar waardering heeft 

uitgesproken voor het werk van onze Stichting en dit financieel heeft ondersteund. 

 

Verder hebben we wederom in 2019 een goede samenwerking gehad met Puur Zeewolde voor 

met name het organiseren van de festiviteiten rondom de Biezenburcht. 
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4. 2019 in cijfers 

 

 

 

  

Staat van baten en lasten

Realisatie 2019 Realisatie 2018

Baten

Ontvangen giften 15.453 9.167

Ontvangen subsidies 26.188 48.800

Inkomsten Algemeen 1.200 1.296

Opbrengst verkopen Biezenburcht 21.981 22.746

Opbrengst verkopen/verhuur inventaris FlevoCafe 2.206 2.594

Totale baten 67.027                  84.603                  

Lasten

Bestedingen in kader doelstelling

Voorlichting stichtingsdoelstellingen 1.216                 1.539                 

Activiteiten stichtingsdoelstellingen 38.029                51.684                

Totale bestedingen in kader doelstelling 39.245                  53.224                  

Bestedingen inzake verkopen

Afschrijvingskosten inventaris 4.853                 4.743                 

Inkopen Biezenburcht 10.370                10.040                

Inkopen FlevoCafe -                    1.082                 

Inhuur ZZP Biezenburcht 11.195                8.006                 

Overige kosten Biezenburcht 8.527                 11.588                

Overige kosten FlevoCafe 6                       1.640                 

Totale bestedingen inzake verkopen 34.950                  37.099                  

Resultaat -7.168             -5.719             

Toewijzing resultaat

Totaal toewijzing aan reserves -7.168                   -5.719                   

Correctie reserves voorgaande jaren -                         -313                      

Continuïteitsreserve -7.168                -5.719                

Bestemmingsreserve -                    -                    

Saldo continuïteitsreserve -4.796                   -6.032                   

Saldo bestemmingsreserve -                             -                         
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Balans

2019 2018

Activa

Inventaris 6.670 10.792

Voorraad emballage Biezenburcht 0 0

Voorraad emballage FlevoCafé 0 0

Kortlopende vorderingen 4.500 9.911

Liquide middelen 827 14.314

Totaal activa 11.998 35.017

Passiva

Continuïteitsreserve -4.796 2.372

Bestemmingsreserve 500 0

Obligaties 0 1.000

Kortlopende schulden 13.794 29.145

Langlopende schulden 2.500 2.500

Totaal passiva 11.998 35.017
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Grondslagen

tenzij anders vermeld.

Liquide middelen 2019 2018

Bankrekening Regiobank NL48 RBRB 0850 5270 82 827 13.979

Bankrekening Regiobank NL83 RBRB 0931 0174 40 0 336

Totale liquide middelen 827 14.314

Vorderingen - kortlopend 2019 2018

Debiteuren 4000

Kruisposten Kasstortingen en Pinautomaat 0 0

Saldo te vorderen BTW 0 0

Saldo vorderingen / nog te ontvangen bedragen 500 9.911

Totaal vorderingen 4.500 9.911

2019 2018

Giften 14.753                9.167                  

Gemeente Zeewolde / Puur Zeewolde 25.700                21.050                

Lokale partijen 1.188                  5.000                  

Rabobank -                     1.750                  

Stichting Kansfonds -                     11.000                

Stichting Oranjefonds -                     10.000                

41.640 57.967

Kortlopende schulden 2019 2018

Nog te betalen facturen 12.900 14.557

Nog te betalen rente (4%) over 2019 op uitstaande obligaties 0 30

Nog te betalen posten 0 1.850

Nog te betalen btw 694

Vooruit ontvangen Bedragen / Subsidies 200 12.708

Totale kortlopende schulden 13.794 29.145

Particuliere leningen 2.500 2.500

2.500 2.500

De verslagperiode 2019 van Stichting De Biezenburcht loopt van 01-01-2019 tm 31-12-2019. 

Ontvangen subsidies /giften

Langlopende schulden

Alle bedragen zijn opgenomen in Euro. Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden, 

De baten bestaan in hun geheel uit bijeengebrachte en ontvangen gelden gedurende het verslagjaar.
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5. Vooruitblik 2020 
 

Het nieuwe jaar zal vooral in het teken staan van ‘blijven doen waar wij goed in zijn’ en 

onderzoeken welke nieuwe mogelijkheden er zijn rondom het thema eenzaamheid. Hierover 

zullen we gesprekken blijven voeren met de relevante partijen in Zeewolde, zoals MDF, het 

IDPZ en de gemeente Zeewolde. Zoals al gemeld in dit verslag zullen we met name 

onderzoeken of HiP van belang kan zijn voor Zeewolde. 

 

Gezien het feit dat we besloten hebben om te stoppen met het exploiteren van de 

Biezenburcht, hebben we besloten een nieuwe naam te kiezen voor de stichting. Dit is  “Hart 

voor Zeewolde” geworden. 

 

                                                  
 

In 2020 zullen wij de nieuwe naam gaan promoten. Er zal een nieuwe website opgezet worden 

en verdere communicatie plaatsvinden om de bekendheid van de Stichting onder de aandacht 

te brengen van de relevante partijen in Zeewolde. 

 

We blijven ook in 2020 verder gaan met het project JobHulpMaatje. Hierbij hebben wij de 

volgende doelstellingen. 

- Toerusten en inspireren 15 bestaande maatjes  

- Trainen en begeleiden van minimaal 20 werkzoekenden  

- Ontwikkelen JobHulp-faciliteiten voor laaggeletterden op MBO2 niveau, naast het 

huidige MBO4 niveau 

- Ondersteunen bij de landelijke organisatie bij het opstarten van minimaal 1 nieuwe 

JobHulpMaatje-plaats.  

 

Heb je vragen over onze activiteiten, of wil je na het lezen van dit document ons helpen onze 

droom te realiseren of wil je gewoon meer informatie? Stuur ons dan een mailtje: 

administratie@hartvoorzeewolde.nl.   

 

Stichting De Biezenburcht is in 2013 opgericht onder KvK-nummer 59210117 en is een ANBI, 

een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan ANBI’s zijn fiscaal aftrekbaar. IBAN NL48 

RBRB 0850 5270 82 t.n.v. Stichting Hart voor Zeewolde, Zeewolde 


