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Doelstelling Stichting Zonne Eiland 
Het doel van Stichting Zonne Eiland is: Het organiseren van zorgactiviteiten voor kinderen en 
volwassenen, alsmede kinderen en volwassenen kennis laten maken met de natuur en de 
raakvlakken van natuur en (duurzame) techniek. Verder verzorgt Stichting Zonne Eiland creatieve 
activiteiten. Zonne Eiland biedt aandacht voor kinderen en volwassenen en hun explorerende 
natuurbeleving en zorg voor elkaar. Zonne Eiland verzorgt hiermee een bijdrage aan de leefbaarheid 
van de regio. 
Alle activiteiten staan in het licht van duurzame ontwikkeling. 
 
In een snel veranderende maatschappij hebben steeds meer mensen behoefte aan rustmomenten 
en een zinvolle dagbesteding met waardering voor de persoon zelf. De meeste mensen kunnen hier 
zelf in voorzien, maar dat ligt anders bij de groeiende groep mensen met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking die niet of nauwelijks in staat is om in hun eigen behoeften te voorzien. Het 
voorzien in rustmomenten en zinvolle dagbesteding is een vorm van zorg.  Dit geldt voor 
volwassenen, maar wellicht in nog sterkere mate voor kinderen die zorgbehoevend zijn.  
Stichting Zonne Eiland exploiteert een zorgboerderij waarbij natuur-, techniek- en creatieve 
activiteiten worden verzorgd voor kinderen en volwassenen; mét een zorgbehoefte of zonder een 
zorgbehoefte.  
Zonne Eiland werkt met ervaren onderwijs- en zorgkrachten en vrijwilligers. De kracht van Zonne 
Eiland schuilt in haar kleinschalige opzet in een veilige, groene en rustige omgeving met intensieve 
begeleiding voor de deelnemers. De zorgboerderij is gesitueerd op het West Zeeuws Vlaamse 
platteland. De zorgboerderij is aangesloten bij de Coöperatie van ondernemers in de kleinschalige 
zorg in Zeeland (CKZ). Stichting Zonne Eiland is een zelfstandige non-profit instelling. 
 
Het bestuur van Stichting Zonne Eiland uit de volgende personen: 
Voorzitter: Manuela Flüggen; 
Penningmeester: Martin Poot; 
Secretaris: Hanneke Vermue-Roelofs 
 
Coördinatoren dagelijkse uitvoering: 
Imke van der Meer 
Ondersteunend: 
André de Hamer 

Werkzaamheden van Stichting Zonne Eiland 
De activiteiten van stichting Zonne Eiland bestaan uit: 

● Dagbesteding voor kinderen met een beperking (woensdagmiddag en de hele zaterdag) 
● Maandelijks zorgweekend voor kinderen met een beperking (3 kinderen) 
● Vakantieopvang voor kinderen met een beperking (2 weken in zomervakantie en mogelijk op 

afspraak in de tussenvakanties) 
● Dagbesteding voor volwassenen met een beperking (dinsdag, woensdagochtend en 

donderdag middag) 
● Opvang en begeleiding schooluitvallers (op afspraak) 
● Begeleiden stagiaires en ter beschikking stellen van stageplaats maatschappelijke stage 
● Vrije inloop koffie ochtend (dinsdag) 
● Creatieve workshops op afspraak. 
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Deelnemers worden toegelaten op basis van een intakegesprek op Zonne Eiland al dan niet met 
wettelijk vertegenwoordiger of dagelijks begeleider. 
Voor de dagbesteding kunnen maximaal 4-6 deelnemers tegelijk terecht. Begeleiding is intensief, van 
1 op 1 tot 1 op 3 afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag van de aanwezige deelnemers. De 
groep is divers. Bij plaatsing wordt met zorg gekeken of er een goede match is tussen de deelnemers. 
Zowel kinderen als volwassenen die op zoek zijn naar dagbesteding kunnen bij ons terecht.  
Voor alle deelnemers wordt in samenwerking met de deelnemer zelf, of de wettelijk 
vertegenwoordiger, een zorgplan opgesteld dat 1 tot 2 keer per jaar wordt geëvalueerd. 
De deelnemers kunnen opgehaald worden en thuisgebracht.  
 
Er zijn al langer plannen om met een of twee jeugdige cliënten een reis naar Parijs te maken in een 
van de tussen schoolvakanties. Helaas heeft door Covid-19 deze reis niet kunnen plaatsvinden. In 
2021 willen we deze reis maken in de meivakantie. Het gaat dan om jeugdigen die van thuis uit geen 
kans hebben om zo’n reis te maken. Dit om hun wereld te vergroten en hen kennis te laten maken 
met andere culturen wat zal bijdragen aan de ontwikkeling van hun wereldburgerschap. 

Dagbesteding voor kinderen met een beperking 
Zonne Eiland is een plek waar deelnemers een goede dagbesteding vinden. De ruimte, de omgang 
met dieren en planten, het buiten werken en spelen, het pottenbakken en andere creatieve 
activiteiten en de aandacht die aan de aanwezige natuur geschonken wordt, bieden volop 
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. De deelnemer vindt er rust en structuur. Zoals reeds 
vermeld is de begeleiding intensief; van 1 op 1 tot 1 op 3. Door het kleinschalige karakter is er volop 
aandacht voor iedereen. 
 
De activiteiten bestaan onder andere uit: 

● Boerderijdieren verzorgen (iedere dag) 
● Doe- activiteiten (iedere dag): 

o Pottenbakken 
o Knutselen 
o Spelen op de boerderij (op het terrein van 4000 m2 is alle ruimte om vrij te 

spelen, en er zijn klimbomen, een trampoline, schommels en hangmatten). 
● Uitstapjes in de omgeving als strandtochten (minimaal één per weekend) 
● Bijhouden van de (moes- en kruiden-) tuin en de fruitbomen 
● Maaltijden samen klaarmaken (iedere dag) 
● Alle maaltijden samen nuttigen 

Maandelijks zorgweekend voor kinderen 
Maandelijks organiseert Zonne Eiland een zorgweekend bedoeld voor kinderen – in leeftijd variërend 
van acht tot ongeveer zestien jaar - met een beperking. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die aan 
een rolstoel gebonden zijn, kinderen met een vorm van autisme, kinderen met syndroom van Down 
of pleegkinderen uit de jeugdzorg. 
De zorgweekenden dragen bij aan het welzijn van de kinderen. De weekenden geven rust, omgang 
met dieren, veel buitenlucht en structuur. Voor de ouders/verzorgers betekent het een ontlasting in 
de zorg. 
De weekenden lopen van vrijdagavond 17.00 t/m zondagmiddag 17.00. 
Het maximumaantal deelnemers per weekend bedraagt 3; Stichting Zonne Eiland houdt deze 
weekenden bewust heel kleinschalig om zodoende maximale aandacht te kunnen geven aan iedere 
deelnemer. Het hele weekend zijn 2 begeleiders aanwezig. 
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De kinderen overnachten in het rolstoelvriendelijke gastenverblijf van Stichting Zonne Eiland of in een 
van de andere twee slaapkamers. 

Vakantie opvang voor kinderen met een beperking 
Gedurende de eerste en laatste week van de zomervakantie regio zuid is Zonne Eiland geopend om 
kinderen met een beperking een fijne vakantie te bezorgen. Dagelijks kunnen er 3 kinderen blijven 
overnachten. 
De andere kinderen komen tijdens de dag. De activiteiten komen overeen met de dagbesteding en 
de zorgweekenden. In de zomer wordt het strand vaker bezocht en maken we meer uitstapjes. 
Op het strand wordt een strandhuisje gehuurd aan het strand van Nieuwvliet. Hier is een post van de 
reddingsbrigade aanwezig. 

Dagbesteding voor volwassenen met een beperking 
Op dinsdag, woensdagochtend en donderdagmiddag kunnen volwassenen voor dagbesteding op 
Zonne Eiland terecht. De groep is divers van mensen met een verstandelijke beperking, niet 
aangeboren hersenletsel (NAH), dementie en een lichamelijke beperking. Afhankelijk van de 
samenstelling van de groep kunnen we tot 6 mensen begeleiden. De begeleiding is intensief, van 1 
op 1 tot 1 op 3 zodat iedereen voldoende aandacht krijgt. 
De activiteiten worden in overleg met de deelnemer bepaald. Alles wordt uitgevoerd onder 
begeleiding. 
Activiteiten zijn onder andere: 

- Werken in de tuin: grasmaaien, onkruid wieden, snoeien. 
- Dieren verzorgen 
- Eenvoudige klusjes zoals het in elkaar zetten van vogelhuisjes en deze ophangen in de tuin. 
- Spelletjes doen: o.a. schaken 
- Creatieve activiteiten: pottenbakken, schilderen, tekenen. 
- Huishoudelijk werk: tafeldekken, afwassen, was opvouwen 
- Koken: soep klaar maken voor de lunch. Op donderdagmiddag wordt er gekookt in de 

“kookclub”. 

Opvang en begeleiding school uitvallers 
Buiten de dagbesteding van de kinderen op de volwassenen dagen zijn schooluitvallers welkom. Zij 
nemen deel aan de activiteiten van de dagbesteding van de volwassenen. Alle schooluitvallers 
hebben hun eigen specifieke doelstellingen die erop gericht zijn om hun schoolwerk bij te houden, 
vooral in de vorm van leren in de praktijk. Het uiteindelijke doel is weer terug te gaan naar school of 
in te stromen in een andere opleiding of werk. Ook is er gelegenheid voor het maken van schoolwerk 
en/of huiswerk onder begeleiding. 

Begeleiden stagiaires  
Stichting Zonne Eiland is een erkend stage bedrijf voor de SBB  

 
Stageplaatsen zijn beschikbaar voor: 
- leerlingen van het MBO die stage willen lopen voor opleidingen in de zorg zoals maatschappelijk    
werk, activiteitenbegeleider en dierverzorging.  
- leerlingen van het VMBO. 
- studenten van het HBO voor een oriënterende stage. 
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Naast de begeleiding van bovengenoemde stagiaires stelt Zonne Eiland ook stageplaatsen ter 
beschikking voor maatschappelijke stage. Deze laatste stage wordt ook wel MaS stage genoemd; een 
middelbare school kan ervoor kiezen deze stage in het schoolprogramma op te nemen. 
 

Vrije inloop koffie ochtend voor de buurt 
Op dinsdagochtend is er vanaf 10.00 uur koffietafel voor buurtbewoners en mensen uit de 
omringende dorpen. In verband met het covid-19 virus moeten de deelnemers zich wel van tevoren 
aanmelden. 

Creatieve workshop op afspraak 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen voor workshops pottenbakken en tekenen. 

Personeel en beloningsbeleid 
De dagelijkse uitvoering van Stichting Zonne Eiland ligt in handen van Imke van der Meer 
(coördinator). Zij wordt hierbij op de achtergrond geassisteerd door André de Hamer. Zij declareren 
hiervoor op ZZP-basis een vast bedrag per maand wat neer komt op ongeveer €10,50 bruto per uur. 
 
Er is een medewerker op hbo-niveau activiteitenbegeleider deeltijd in dienst op grond van een 
tijdelijk AOK. 
Het doel voor het jaar 2021 is dat van enkele vrijwilligers die wekelijks vrijwilligerswerk verrichten op 
Zonne Eiland een tijdelijk (oproep) AOK of zzp-overeenkomst aan te bieden. 
Voor de begeleiding van jeugdigen is een SKJ-registratie verplicht. Vandaar dat er een SKJ-
geregistreerde door middel van een zzp-overeenkomst met Zonne Eiland is verbonden. 
Voor het jaar 2021 wil Stichting Zonne Eiland ook een gedragsdeskundige (WO opgeleid) op grond 
van een zzp-overeenkomst met zich verbinden. 
 
Indien nodig worden derden ingehuurd op zzp-basis voor zowel de begeleiding als voor bijvoorbeeld 
tuinonderhoud of voor de begeleiding van deelnemers. 
 
Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Kosten gemaakt voor deelname aan de bestuursvergadering 
worden vergoed. 
 
Zonne Eiland werkt met zowel professionals als met vrijwilligers. Een deel van de vrijwilligers die in 
de zaterdag begeleiding werken ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding.  
Voor 2021 is het van belang om enkele nieuwe vrijwilligers te werven voor klus- en tuinwerk en voor 
de zaterdagbegeleiding. Dit om het werk op Zonne Eiland rond te kunnen krijgen. 

Financiën. 

Inkomsten en besteding gelden 
Inkomsten worden gegenereerd uit deelnemersgelden en fondsenwerving (vanwege de keuze voor 
kleinschaligheid is dat laatste onontbeerlijk). Deelnemersgelden zijn afkomstig uit gelden vanuit de 
WLZ, WMO, Jeugdzorg en kunnen zowel in de vorm van een PGB als ZIN geleverd worden. 
Particuliere betaling bestaat ook tot de mogelijkheden. 
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Alle gelden komen ten gunste van het functioneren van Stichting Zonne Eiland. Denk daarbij aan het 
bekostigen van de activiteiten, personeel, verzekeringen, kwaliteitssysteem, zoönose keurmerk en 
lidmaatschap CKZ. 

Eventueel vermogen wordt aangehouden op de spaarrekening. Er wordt gestreefd naar een reserve 
van €10.000,00 voor onverwachte gebeurtenissen. Het bestuur heeft eind 2019 besloten het bedrag 
te verhogen van €5.000,00 naar €10.000,00. Belangrijkste reden hiervoor is dat met het aannemen 
van meer en hoger geschoold personeel er ook grotere risico’s zijn bij uitvallen van het personeel 
ondanks dat Zonne eiland goed verzekerd is voor diverse doelen. Het gaat dan onder meer om een 
bestuursaansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsaansprakelijkheid verzekering, 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering.020). 
Indien er meer vermogen voorhanden is wordt dit na overleg besteed aan extra activiteiten, 
onderhoudswerk of aanschaf van noodzakelijke middelen. Dit zijn bijvoorbeeld een uitje met de 
kinderen naar een pretpark, renovaties, onderhoud van de tuin of aanschaf van een nieuw 
speeltoestel. 

Fondsenwerving 
In 2021 start een fondsenwerving waarvoor André de Hamer het projectplan opstelt. Ook neemt hij 
het gehele project fondsenwerving op zich. Het projectplan bevat in ieder geval de aanschaf van een 
milieuvriendelijke auto voor het cliëntenvervoer, renovatie van het hekwerk en shelters voor de ezels 
en het verder isoleren van de algemene ruimte van de zorgboerderij. 

Beheer en besteding van Fondsen 
Het bestuur van Stichting Zonne Eiland beheert de fondsen die alle op de stichtingsrekening worden 
ondergebracht. Alle inkomsten van de stichting zijn bestemd ten behoeve van de uitvoer van de 
beschreven activiteiten. De jaarrekening wordt door een accountant beoordeeld. Alle fondsen die 
bijdragen aan de realisatie van projecten worden op de hoogte gehouden middels een tussentijdse – 
en eindrapportage van het desbetreffende project.  
Daarnaast is iedereen altijd welkom om een kijkje te komen nemen op Zonne Eiland. 
 


