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Inleiding
In 2021 is er hard gewerkt door het team van Stichting Zonne Eiland om de zorg en de gebouwen te
verbeteren.
Ook op het gebied van personeel zijn er verbeteringen doorgevoerd.
Eind 2021 is er besloten door de dagelijkse uitvoering en het bestuur wegens de toenemende vraag
van volwassenen met een beperking voor een hele dag dagbesteding om de hele donderdag open te
zijn in 2022. Ook is er besloten dat als er vraag is naar dagbesteding voor volwassenen op de
woensdagmiddag voor hen apart van de kinderen begeleiding worden ingezet in 2022 indien het
mogelijk is.
Verbeterpunten met betrekking tot de zorgwerkzaamheden.
- Er zijn protocollen met betrekking tot de zorg ontwikkeld. De protocollen zijn digitaal
beschikbaar voor de begeleiding en in een map in de vorm van geplastificeerde kaarten. In
2022 wordt er doorgegaan met de ontwikkeling van de protocollen.
- In maart 2021 zijn er lockers aangeschaft waarin iedereen persoonlijke spullen kan opbergen.
- Er is een pictogrammen planbord gerealiseerd.
- De voerbakken zijn voorzien van dierkaartjes.
- Er is gestart met het realiseren van een pictogrammen bord waarop aangegeven staat welk
voer en welke hoeveel voer de verschillende dieren dienen te krijgen. De planning is dat dit
bord in 2022 afkomt.
- Er is een overall incidenten- en klachtenoverzicht in Excel ontwikkeld.
- Er is een gedragsdeskundige gevonden die op ZZP-basis werkzaamheden wil verrichten voor
Stichting Zonne Eiland (zie personeel)
Overige werkzaamheden:
- Een vrijwilliger heeft een nieuw kippenhok van recycle materiaal gebouwd voor kippen en
hanen die loslopen.
- Daarnaast heeft deze vrijwilliger 2 bankjes gemaakt waarvan er 1 op de dijk bij de ezels is
geplaatst. Bovendien heeft de vrijwilliger rekjes voor voorraadbussen in het keukendeel
gemaakt en een rugleuning gerealiseerd op het bed zodat het bed nu als comfortabele bank
kan worden gebruikt en in de zorgweekenden als slaapplaats.
- Een ruimte die gebruikt werd als opslagruimte is vrijgemaakt waardoor er een extra
logeerplek is tijdens het zorgweekend en een ruimte om aan een tafel activiteiten te doen
tijdens de dagbesteding.
- Zie bij fondsen de realisatie van enkele onderdelen van het projectplan.
Gebeurtenissen naar aanleiding van Covid-19:
- De inrichting is verbeterd zodat er voldoende ruimte is om afstand te houden.
- Iedereen maakt gebruik van een eigen handdoekje.
- Mondkapjes gebruik in auto.
- Voldoende afstand houden als dat mogelijk is.

Werkzaamheden van Stichting Zonne Eiland
Dagbesteding voor kinderen met een beperking
De dagbesteding heeft plaatsgevonden zoals in het beleidsplan 2021 is beschreven. Het aantal
jeugdigen schommelt rond een gemiddelde van 3-4 per dagdeel.
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Maandelijks zorgweekend voor kinderen
Tijdens dit maandelijkse zorgweekend verbleven in 2021 twee tot vier kinderen op Zonne Eiland. Eind
2021 is een ruimte vrijgemaakt die tijdens de dagbesteding gebruikt wordt om te zitten en tijdens een
zorgweekend gebruikt kan worden als slaapruimte. Hierdoor is het mogelijk om 3 tot 5 kinderen een
zorgweekend aan te bieden. De medewerkers van Zonne eiland zijn blij dat ze hiermee kunnen bijdragen
aan de hoge vraag naar logeermogelijkheden. Bovendien is nu voor het eerst de wachtlijst weggewerkt.

Vakantie opvang voor kinderen met een beperking
In de zomervakantie van 2021 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 2022, als de corona maatregelen het dan wel toelaten. De vakantie is
vervangen door een ballonvaart over west Zeeuws-Vlaanderen. Hier hebben 4 begeleiders en 4
kinderen aan deel kunnen nemen.
In de zomervakantie zijn gedurende 4 weken uitstapjes gemaakt in kleine groepjes met kinderen of
volwassenen.

Dagbesteding voor volwassenen met een beperking
Het aantal volwassen cliënten is toegenomen van 2 naar 5. Vanwege de vraag is de zorgboerderij nu
behalve op de dinsdag ook op woensdagochtend en donderdagmiddag geopend voor deze cliënten.

Opvang en begeleiding schooluitvallers
Momenteel begeleid Stichting Zonne Eiland 2 school uitvallers.

Begeleiden stagiaires
Eind 2020 startte een stagiaire uit de zorg op mbo-niveau 4 met een stage op Zonne Eiland. Zijn heeft
het hele jaar 2021 stagegelopen en zal deze stage eind januari 2022 afronden.
In september is een BBL-stagiaire specifieke doelgroepen gestart (voor drie jaar).

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. Eind 2021 begonnen deze ouderen weer op Zonne Eiland te komen. Het is ook
mogelijk om, als het weer het toelaat, de koffietafel buiten te houden. In verband met Covid-19 dient
men wel van tevoren aan te melden.

Creatieve workshop op afspraak
Er hebben geen creatieve workshops op afspraak plaatsgevonden. Omdat de zorg is uitgebreid is er
weinig tijd om creatieve workshop te geven en zullen deze workshops niet meer worden
aangeboden. Indien er interesse is kunnen hier altijd afspraken over gemaakt worden. Dit heeft geen
prioriteit en er worden geen acties op gezet.

Personeel en beloning beleid
De HBO-medewerker is van een tijdelijk OAK overgegaan op een vast AOK. De stagiair ontvangt deels
stagevergoeding en deels salaris uit een oproep AOK. Zij zal na het afronden van de stage over gaan
op oproep of tijdelijk AOK.
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Een vrijwilligster is overgegaan van een vrijwilligers overeenkomst naar een zzp-overeenkomst. Zij
declareert nu haar werkuren.
In september is een BBL-stagiaire aangenomen voor 3 jaar. Zij ontvangt een salaris passend bij een
20-urige werkweek voor een BBL-stage.
Voor bepaalde productcodes is het nodig dat een gedragsdeskundige mede de zorgplannen
controleert. Er is dan ook een gedragsdeskundige op ZZP-basis werkzaam voor Stichting Zonne
Eiland.
Met alle medewerkers die op ZZP-basis werken is een ZZP-overeenkomst afgesloten.
Er hebben zich afgelopen jaar 2 nieuwe vrijwilligers aangemeld die wekelijks zullen ondersteunen bij
tuinonderhoud en begeleiding.

Financiën
Inkomsten en besteding gelden
Inkomsten werden in 2021 gegenereerd uit deelnemersgelden en de werving van 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 (Zorg In
Natura) worden geleverd.
Alle gelden zijn besteed aan het functioneren van Stichting Zonne Eiland.
Omdat er genoeg reserve voorhanden was en er ruimte vrij is gekomen is het mogelijk geweest om
een vierde slaapplaats te realiseren.
Er zijn coronamaatregelen getroffen waarvoor we uit onze reserves hebben kunnen putten. Denk
hierbij aan de aanschaf van stickers, mondkapjes, hygiëne-benodigdheden en extra
schoonmaakmiddelen en schoonmaakwerkzaamheden.
Door het besteden van de reserves in 2020 was het vermogen op de spaarrekening geslonken. In
2021 is eerst weer de buffer aangevuld.
Daarnaast is er fondsengeld binnen gekomen. Dit geld is ten dele al besteed aan enkele onderdelen
van het projectplan 2021.

Fondsenwerving
Het projectplan Vervoer en Renovatie is in 2021 gelanceerd en loopt inmiddels dusdanig dat
er met de realisatie van 2 onderdelen is begonnen namelijk de renovatie van het hekwerk en
shelters voor de ezels en het verder isoleren van de algemene ruimte van de zorgboerderij. Voor het
elektrisch vervoer waren er eind 2021 nog onvoldoende financiële middelen om dit deel van

het projectplan te realiseren.

Beheer en besteding van Fondsen
Het bestuur van Stichting Zonne Eiland beheert de fondsengelden die allemaal op de
stichtingsrekening zijn ondergebracht.
Gelukkig heeft André de Hamer de fondsenwerving dit jaar kunnen oppakken met het projectplan
‘Vervoer en Renovatie’.
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