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Inleiding 
 
In 2020 is er veel gebeurd bij Stichting Zonne Eiland. 
De medewerkers zijn verdergegaan met de door hen zelf opgestelde verbeterpunten die uit het 
rapport van de Inspectie Jeugdzorg voortkwamen. 
In maart-april is de zorgboerderij door de coronamaatregelen tijdelijk gesloten geweest voor 
cliënten. Dit neemt niet weg dat er hard gewerkt is om de locatie op te ruimen en te verbeteren en 
om op afstand de cliënten te begeleiden. 
In mei 2020 heeft André de Hamer een zeer ernstig ongeval gehad met zijn racefiets.  Imke van der 
Meer verleende 6 weken mantelzorg aan André en kon toen tijdelijk niet als coördinator werken. Een 
medewerkster heeft de coördinerende taken overgenomen en gelukkig kon Imke haar wel wekelijks 
ondersteunen. 
De SKJ-medewerker met AOK is gestopt en het is gelukt om iemand anders te vinden. Zij werkt op 
ZZP-basis. 
 
Na de zomervakantie is in onderling overleg besloten om iedere zaterdag open te zijn. Dit om meer 
continuïteit voor de jeugdigen te waarborgen? Hierbij wisselen Imke en de medewerkster elkaar af 
als dagcoördinator. Ook heeft de medewerkster enkele taken van Imke overgenomen waardoor er 
voor haar een betere balans tussen werk en privé is ontstaan. Dit betekent echter dat de 
medewerkster meer uren per week werkt dan voorheen. 
 
Verbeterwerkzaamheden naar aanleiding van het inspectierapport: 

- Vrijwilligers hebben een gordijn gemaakt en opgehangen in de gezamenlijke ruimte. 
Hierdoor is de ruimte overzichtelijker geworden en staan opgeslagen spullen uit het zicht. 
Bovendien zorgt het gordijn in de winter voor meer warmte in de ruimte waar dagelijks 
verbleven wordt. 

- Er is een trap in de gezamenlijke ruimte gebouwd waardoor op de vliering een derde 
slaapkamer gerealiseerd kon worden. Ook is er een extra raam geplaatst op de vliering. De 
slaapkamer is vervolgens ingericht. 

 
Overige werkzaamheden: 

- Het buitenwerk, de trap en de balken in de gezamenlijke ruimte zijn door een erkende 
schilder geschilderd. 

- Er zijn nieuwe dierenverblijven gekocht en geplaatst. De oude zijn verwijderd. Hierdoor ziet 
de dierenweide er overzichtelijker uit waardoor het voor de cliënten makkelijker is om hier te 
werken. Met de bouw van de hokken is rekening gehouden dat deze makkelijk door cliënten 
toegankelijk zijn en makkelijk zijn schoon te maken. 

- Er is een nieuwe koelkast geplaatst. De oude was kapot. 
 
Gebeurtenissen naar aanleiding van Covid-19 

- In maart en april is de zorgboerderij op locatie gesloten geweest. Dit neemt niet weg dat wij 
contact hebben gehouden met de cliënten en cliënten op afstand hebben begeleid. Iedere 
week is er contact geweest met alle cliënten via beeldbellen, een paascadeautje, een Zonne 
Eiland werkboekje, een filmpje over de ontwikkelingen op Zonne Eiland en een persoonlijk 
filmpje voor iedere cliënt. 

- Tijdens de sluiting is er hard gewerkt om de slaapkamers en de algemene ruimte op te 
ruimen en de nieuwe slaapkamer in te richten. In april ging de wasmachine kapot en 
uiteindelijk is er besloten om zowel een wasmachine, wasdroger als vaatwasmachine aan te 
schaffen. Dit heeft tot veel comfort geleid voor het werk van de begeleiding. Daarnaast 



  Jaarverslag Stichting Zonne Eiland 2020 

Pagina | 4  
 

hoefden op deze manier ook niet meer de privé wasmachine en droger van Imke en André 
gebruikt te worden. 

Werkzaamheden van Stichting Zonne Eiland 

Dagbesteding voor kinderen met een beperking 
De dagbesteding heeft plaatsgevonden zoals in het beleidsplan 2020 is beschreven. Bovendien is de 
zorgboerderij nu wekelijks geopend voor jeugdigen op de zaterdag en de woensdagmiddag. 

Maandelijks zorgweekend voor kinderen 
Tijdens dit maandelijkse zorgweekend verbleven in 2020 standaard twee kinderen op Zonne Eiland. In 
de loop van 2020 is daar weer een derde kind bijgekomen. Dit was mogelijk door het realiseren van een 
derde slaapkamer in april 2020. De medewerkers van Zonne eiland zijn blij dat ze hiermee kunnen 
bijdragen aan de hoge vraag naar logeermogelijkheden. 

Vakantie opvang voor kinderen met een beperking 
In de zomervakantie van 2020 hebben alle kinderen weer heerlijk kunnen genieten van 2 weken 
vakantie op Zonne Eiland met veel leuke activiteiten. 
Door de Covid-19 was het niet mogelijk om af te reizen naar Parijs. Deze reis blijft op het 
verlanglijstje staan voor 2021, als de corona maatregelen het dan wel toelaten. 

Dagbesteding voor volwassenen met een beperking 
Op dinsdag is er eind 2020 een tweede volwassen cliënt bijgekomen. Ook is de zorgboerderij nu op 
woensdagochtend en donderdagmiddag geopend voor deze cliënten. 

Opvang en begeleiding schooluitvallers 
De gehele dinsdag, de woensdagochtend en donderdagmiddag wordt een schooluitvaller begeleid op 
Zonne Eiland.  

Begeleiden stagiaires 
Eind 2020 startte een stagiaire uit de zorg op mbo-niveau 4 met een stage op Zonne Eiland.  
 
Vrije inloop koffie ochtend voor de buurt 
Bij de sluiting door Covid-19 konden ouderen uit omliggende dorpen niet meer deelnemen aan de 
koffietafel. Met hen is afgesproken dat zij weer deelnemen als de maatregelen versoepeld zijn en 
iedereen is ingeënt. Het is ook mogelijk om, als het weer het toelaat, de koffietafel buiten te houden. 
De aanvraag van het buurtcadeau van het Oranje Fonds is toegekend. Zie voor meer informatie 
hierover Fondsenwerving. 

Creatieve workshop op afspraak 
Er hebben geen creatieve workshops op afspraak plaatsgevonden. 

Personeel en beloning beleid 
De medewerker op HBO-niveau heeft een tweede tijdelijk AOK gekregen met verhoging van de 
werkuren. Bovendien heeft zij in mei t/m juli de coördinerende taken van Imke overgenomen. 
Momenteel werkt zij ook als ondersteunend mede-coördinator en maakt zij iedere week meer-uren. 
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De SKJ-medewerker met AOK is vervangen door een SKJ-medewerker die op ZZP-basis werkt. 

Er is een vrijwilliger bijgekomen in de zomermaanden. Eind 2020 is het aantal medewerkers, 
vrijwilligers en begeleiders op ZZP-basis op orde. 

Financiën 

Inkomsten en besteding gelden 
Inkomsten werden in 2020 gegenereerd uit deelnemersgelden en de werving van twee fondsen 
(vanwege de keuze voor kleinschaligheid is dat laatste onontbeerlijk). Deelnemersgelden zijn 
afkomstig uit gelden uit de WLZ, WMO, Jeugdzorg en kunnen zowel in de vorm van een PGB als ZIN 
geleverd worden. 
 
Alle gelden zijn besteed aan het functioneren van Stichting Zonne Eiland. Omdat er genoeg reserve 
voorhanden was is het mogelijk geweest om een derde slaapkamer te realiseren, tijdens de 
coronasluiting de cliënten op afstand te begeleiden en coronamaatregelen te treffen. Denk hierbij 
aan de aanschaf van stickers, hygiëne-benodigdheden en extra schoonmaakwerkzaamheden. 
Ook konden door deze reserve noodzakelijke schilderwerkzaamheden uitgevoerd worden en witgoed 
machines aangeschaft worden. 
 
Door het besteden van de reserves is het vermogen op de spaarrekening geslonken. Daarom zal in 
2021 eerst weer de buffer aangevuld worden tot €10.000,00. 

Fondsenwerving 
De Old Grand Dads Terneuzen hebben een aanvraag voor een zwembad toegekend. Met dit 
bedrag is een zwembad gekocht en geplaatst. Dit zwembad is tot groot genoegen van 
iedereen in mei 2020 in gebruik genomen.  
 
Ook de aanvraag van het buurtcadeau van het Oranje Fonds in samenwerking met de 
Postcode Loterij is toegekend. 
De gevraagde onderdelen zijn in de eerste helft van 2020 gerealiseerd: 

- 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. 

Beheer en besteding van Fondsen 
Het bestuur van Stichting Zonne Eiland beheert de fondsen die allemaal op de stichtingsrekening zijn 
ondergebracht. 
Helaas heeft André de Hamer door het ernstige ongeluk in mei 2020 geen nieuwe fondsenwerving 
kunnen opzetten. Gelukkig herstelt hij goed van het ongeluk en hoopt in 2021, als hij weer voldoende 
is hersteld, dit werk weer te kunnen oppakken. 
 

 


