
 

1     

     

Verslag  
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Verslag 2018 

  

Stichting De Sleutelbloem heeft het afgelopen jaar dankzij de steun van donateurs de 

werkzaamheden op Leerwerkcentrum en zorgkwekerij de Sleutelbloem opnieuw kunnen 

helpen.  

 

Als bestuur van de Stichting waren we het verslagjaar 2018 intensiever betrokken bij het 

meedenken met Addie en Evalien Muilwijk, eigenaren van leerwerkcentrum en zorgkwekerij 

de Sleutelbloem. Nadat 2016 een zeer intensief jaar was, is de organisatorische  richting en 

koers  in 2017 verhelderd en is constructief verder gewerkt op de ingeslagen route van 

renovatie en op de langere termijn gedeeltelijke nieuwbouw. Daarvoor kon een 

financieringsaanvraag ingediend worden bij de Rabobank  die begin 2018 is toegekend. 

Vervolgens is nieuwbouw van een loods waarin de timmerwerkplaats en de 

techniekwerkplaats een plek konden krijgen gerealiseerd. Alle aanpassingen hebben in de 

loop van het jaar tot de nodige uitdagingen geleidt waar we als bestuur van de Stichting de 

Sleutelbloem in meegedacht hebben.  

 

In 2018 is opnieuw een lening ontvangen. Deze is uitgeleend aan  het Leerwerkcentrum De 

Sleutelbloem. Daarnaast zijn ook voor de reguliere activiteiten van de stichting, zoals 

ondersteuning bij de kerstpakketten en hier en daar diaconale hulpverlening giften ontvangen. 

Tevens is er een actie gehouden om de toiletgroep af te kunnen ronden hetgeen mede door 

donateurs van stichting De Sleutelbloem mogelijk is geworden. 

De stichting had een aantal activa op de balans staan (zoals inrichting keuken) die in 2018 zijn 

doorgegeven aan de Sleutelbloem.  

 

Fondswerving.  

In 2018 is er voor de kerst een oproep gedaan om bij te dragen aan de activiteiten van Stichting 

de Sleutelbloem. We kijken dankbaar terug op het afgelopen jaar. Er waren ook in 2018 een 

aantal momenten waarop de aanschaf van materialen en de beschikbaarheid van geld precies 

samenvielen. Dat blijven we ervaren als een Zegen van de Heer.  

 

We zijn u dankbaar voor uw betrokkenheid.  

 

In het bestuur zijn geen wijzigingen t.o.v. degenen vermeld in het beleidsplan 2019-2022.  

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar activiteiten.  

Het bestuur heeft 5 keer vergaderd in het afgelopen jaar.  

 

Namens het bestuur,  

Johan Immink 

Voorzitter.  

 

 


