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Inleiding 
 
In 2019 hebben zich meerdere ontwikkelingen op Zonne Eiland voorgedaan. 
Per 1 april van dit jaar is de vaste medewerker gestopt met werken bij Zonne Eiland. 
Eind augustus van dit jaar heeft Zonne Eiland een bezoek gehad van de inspectie jeugdzorg. Als 
gevolg daarvan hebben wij een verbeterplan jeugdzorg opgesteld en zijn we in 2019, na goedkeuring 
van de inspectie jeugdzorg, begonnen met de verbeteringen. 
Onder verschillende hoofdstukken zal hierover worden gerapporteerd. 
Verder is er hard gewerkt aan het realiseren van het projectplan 2018 en de daarbij horende 
fondsenwerving. 

Werkzaamheden van Stichting Zonne Eiland 

Dagbesteding voor kinderen met een beperking 
De dagbesteding heeft plaatsgevonden zoals in het beleidsplan 2019 beschreven. 

Maandelijks zorgweekend voor kinderen 
Tijdens dit maandelijkse zorgweekend verbleven in 2019 standaard twee kinderen op Zonne Eiland. In 
de loop van 2019 is daar een derde kind bijgekomen door de hoge vraag naar deze 
logeermogelijkheden. 
Een verbeterpunt naar aanleiding van het BIJ (bezoek inspectie jeugdzorg) was dat ieder kind op een 
eigen kamer dient te slapen. Eind 2019 is een tweede kamer gerealiseerd en is het aantal deelnemers 
aan het zorgweekend teruggedraaid naar twee. Dit laatste omdat ieder kind alleen in een eigen kamer 
dient te overnachten. 
  

Vakantie opvang voor kinderen met een beperking 
In de zomervakantie van 2019 hebben alle kinderen weer heerlijk kunnen genieten van 2 weken 
vakantie op Zonne Eiland met veel leuke activiteiten. 
In de meivakantie hebben 2 kinderen met 3 begeleiders een vakantiereisje naar de stad Gent 
gemaakt. Dit hebben we uiteraard gedaan om de kinderen een onvergetelijk vakantie te bezorgen 
maar ook om proef te draaien voor een eventueel toekomstige vakantiereis naar een Europese 
hoofdstad zoals Parijs. 

Dagbesteding voor volwassenen met een beperking 
Omdat er maar een deelnemer op de dinsdag deelneemt aan de zorg op de zorgboerderij is er kan de 
groep nog uitgebreid worden met volwassen deelnemers. Dat is niet gebeurd. Wel is er 1 
schooluitvaller bijgekomen op de dinsdag. 

Opvang en begeleiding schooluitvallers 
Op maandagmiddag (begeleider ingehuurd op ZZP-basis), dinsdag- en woensdagochtend is een 
schooluitvaller begeleid op Zonne Eiland. Op de dinsdag- en woensdagochtend is er halverwege het 
schooljaar een tweede schooluitvaller bijgekomen. 
 
Begeleiden stagiaires en ter beschikking stellen van stageplaats maatschappelijke 
stage 
Er hebben in 2019 geen scholieren of studenten stage gelopen. Dit omdat er geen aanmeldingen van 
stagiaires zijn geweest. Door tijdgebrek heeft Zonne Eiland geen stagiaires kunnen werven. 
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Vrije inloop koffie ochtend voor de buurt 
Iedere dinsdagochtend nemen er 3-5 personen uit de omliggende dorpen deel aan de koffietafel. Dit 
zijn voornamelijk ouderen.  
Verder heeft Stichting Zonne Eiland van het Oranje Fonds het aanbod gekregen om een buurtcadeau 
aan te vragen. Zie voor meer informatie hierover Fondsenwerving. 

Creatieve workshop op afspraak 
Er heeft 1 workshop pottenbakken plaatsgevonden, bedoeld om kennis te maken met het draaien op 
de schijf. Deze workshop was gratis voor de deelnemers. 

Personeel en beloning beleid 
Per 1 april is onze vaste medewerker gestopt bij Zonne Eiland en aan de slag gegaan bij een baan met 
meer doorgroeimogelijkheden. Hierdoor ontstond er een vacature. Enkele maanden heeft de 
coördinator met behulp van vrijwilligers de zorgboerderij alleen gedraaid. Dit was een ongewenste 
situatie. Al het werk moest door de coördinator worden opgevangen en dit was ondoenlijk. Ook 
vanuit het verbeterplan Jeugdzorg zijn wij op zoek gegaan naar een hbo-medewerker met SKJ 
(jeugdregistratie). We zijn naar een op HBO opgeleide medewerker op zoek gegaan omdat zo de 
verantwoordelijkheden gedeeld kunnen worden tussen de coördinator en deze medewerker en er 
samen overlegd kan worden. Bovendien is de SKJ-registratie op hbo-niveau. Het was niet mogelijk 
om hiervoor 1 persoon te vinden. Daarom is er eind van het jaar een medewerker op hbo-niveau 
aangenomen voor de dagelijkse uitvoering en een andere medewerker (met SKJ-registratie) voor de 
uitvoering van de SKJ gerelateerde zaken. Beiden zijn in dienst genomen op grond van een tijdelijk 
AOK. 

Verder hebben er wat wisselingen plaatsgevonden in het vrijwilligersbestand. Eind 2019 is het aantal 
medewerkers, vrijwilligers en begeleiders op ZZP-basis op orde. 

Financiën. 

Inkomsten en besteding gelden 
Inkomsten werden in 2019 gegenereerd uit deelnemersgelden en fondsenwerving (vanwege de 
keuze voor kleinschaligheid is dat laatste onontbeerlijk). Deelnemersgelden zijn afkomstig uit gelden 
uit de WLZ, WMO, Jeugdzorg en kan zowel in de vorm van een PGB als ZIN geleverd worden. 
 
Alle gelden zijn besteed aan het functioneren van Stichting Zonne Eiland. Omdat er enige reserve 
voorhanden was is het mogelijk geweest om een tweede slaapkamer te realiseren (zie ook 
‘Maandelijks zorgweekend bij kinderen’). 

Het overige vermogen is aangehouden op de spaarrekening. Een deel hiervan zal gebruikt worden 
om het verbeterplan uit te voeren. Dit zal in 2020 verder uitgewerkt worden. 

Fondsenwerving 
Het is gelukt om de financiën voor het “Projectplan 2018” te realiseren en alle onderdelen van het 
plan uit te voeren: 
1. renovatie van de stalschuur;  
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2. onderdelen ten behoeve van de buitenactiviteiten (kas en overdekking pizzaoven); 
3. aanpassingen voor (geheel of gedeeltelijk) rolstoelafhankelijke kinderen (onder andere 
toiletaanpassingen en drempelhulpen). 
 

Bij de Old Grand Dads Terneuzen is een aanvraag gedaan voor een zwembad. De 
beoordeling van de aanvraag verwachten we in 2020 te ontvangen. 
 
Vanuit het Oranje Fonds kwam er een aanbod binnen voor het aanvragen van een 
buurtcadeau. Als er een prijs gevallen is vanuit de postcodeloterij in een dorp dan looft het 
Oranje Fonds in samenwerking met de postcodeloterij een buurtcadeau uit. 
Wij hebben voor het buurtcadeau de volgende onderdelen aangevraagd: 

- Een nieuwe buitentafel en bijbehorende banken voor de buurtkoffie ochtend 
- Een financiële bijdrage aan het buurtfeest in juni 
- 2 banken die gebruikt kunnen worden door wandelaars of fietsers om pauze te 

houden 
Of het buurtcadeau ook werkelijk wordt toegekend zullen wij in 2020 vernemen. 

Beheer en besteding van Fondsen 
Het bestuur van Stichting Zonne Eiland beheert de fondsen die allemaal op de stichtingsrekening 
worden ondergebracht. 
In 2020 zal het overige/resterende vermogen besteed worden aan verdere uitvoering van het 
verbeterplan jeugdzorg en aan onderhoud van gebouwen en tuin. 
 

 


