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STICHTING IN DE WINGERD
VOORWOORD
In 2014 heeft het bestuur van de Stichting In de Wingerd vooral met de gezinshuisouders Harold en Erna
Aalbers gewerkt aan en meegedacht over het “laten landen” van het gezinshuis In de Wingerd, dat in het
najaar van 2013 naar Wapenveld is verhuisd. Er moest veel verbouwd worden en aan onderhoud worden
gedaan op de boerderij waar het gezin woont, gekeken worden naar de financiële kanten van de zaak, de
huurovereenkomst, de verbouwingskosten, de verzekeringen, enz.
DE BOERDERIJ
Bestuur en gezinshuisouders hebben een intentieovereenkomst opgesteld en ondertekend om de
samenwerking te borgen. Daarnaast heeft het bestuur een beleidsplan vastgesteld.
Voor het onderhoudswerk op de boerderij en allerlei voorkomende werkzaamheden houdt een
contactpersoon van het bestuur overleg met de gezinshuisouders en met de uitvoerders van
werkzaamheden. Waar mogelijk en verantwoord wordt het onderhoudswerk mede uitgevoerd door
vrijwilligers.
DE SCHUUR
In 2014 heeft het bestuur met de gezinshuisouders overlegd over te ontwikkelen activiteiten in de schuur,
op het terrein van In de Wingerd. De gezinshuisouders hebben hiervoor een droomdocument opgesteld
en op 29 september 2014 is er een brainstormavond geweest (met gezinshuisouders, bestuursleden en
betrokken deskundigen) om ideeën over de mogelijkheden in de schuur met elkaar te delen en na te
denken over de zorg die daar zou kunnen worden ingezet. De uitwerking hiervan zal in 2015 plaatsvinden.
Met de gemeente Heerde heeft het bestuur overlegd over de mogelijkheden en vergunningen, er zijn
geen belemmeringen om de schuur voor bewoning te bestemmen.
WAPENVELDS MODEL
In opdracht van de Rudolphstichting en Gezinshuis.com is “Het Wapenvelds Model” opgesteld, een
“onderzoek naar de mogelijkheden voor versterking van gezinshuizen vanuit diaconale netwerken nav een
succesverhaal”, waarin de meerwaarde van de samenwerking tussen stichtingsbestuur en gezinshuis heel
positief wordt neergezet.
VRIJWILLIGERSBELEID
Zowel het gezinshuis als de stichting maken dankbaar gebruik van de inzet van vrijwilligers. Voor het
bestuur betreft het vrijwilligers die taken doen op het gebied van
- administratie
- tuinonderhoud
- website beheer.
VITERIA
Het bestuur is aangesloten bij Viteria, een vereniging van christelijke zorg- en welzijnsorganisaties. De
vergadering van deze verenigingen worden zoveel mogelijk bezocht en zo worden waardevolle contacten
gelegd.
TRANSITIE PER 1 JANUARI 2015
Er gaan veel dingen veranderen bij de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten: de regelgeving, de
financiering, de aanspreekpunten, de taak van de zorgaanbieder enz.
Het bestuur houdt contact met de gezinshuisouders over de gevolgen van de transitie, die waarschijnlijk
pas in de loop van 2015 echt merkbaar zullen worden.

FINANCIERING
In 2014 heeft Stichting In de Wingerd inkomsten uit huur en uit giften. Regelmatig is gesproken over de
zorgvuldige besteding en verdeling hiervan, door het mogelijk maken dat het gezinshuis op de boerderij
woont en aan het ontwikkelen van nieuwe plannen voor bewoning van “de schuur”.
Binnen het bestuur is overlegd om te komen tot een Stichting “Vrienden Van”, dit is nog niet gerealiseerd
maar heeft wel de aandacht van het bestuur. Daarnaast is in het bestuur nagedacht over de
mogelijkheden structureel aan fondswerving te gaan doen om de zorg die bestuur en gezinshuis willen
bieden te kunnen continueren en zo mogelijk uitbreiden.
PR
In 2014 hebben bestuur en gezinshuis gezamenlijk een paar nieuwsbrieven uitgebracht.
Daarnaast is door een zoon van de gezinshuisouders hard gewerkt aan de nieuwe website die eind 2014
is gereed was:
www.indewingerd.nl
BESTUUR
Het bestuur van Stichting In de Wingerd bestond in 2014 uit 6 leden. Eén bestuurslid is in 2014
afgetreden en één nieuw bestuurslid is aangetreden.
Het bestuur heeft 7 keer vergaderd, daarnaast waren er de brainstormavond, een avond met vrijwilligers
en veelvuldige andersoortige contacten met de gezinshuisouders.

