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Inleiding 

Ook het afgelopen jaar stond nog in het teken van Corona. Weer werd er een streep 

getrokken door onze plannen om onze vrienden te ontmoeten. Toch is er ook dit jaar 

weer een aantal zaken gerealiseerd. In dit jaarverslag vindt u een weergave van de 

belangrijkste zaken. 

Terugblik 2021 

Wat is er met behulp van de bijdragen Vrienden gerealiseerd? 

De houtwerkplaats werd ingrijpend opgeknapt. Er is een werkplaats ontstaan met 

goede muren, en vloer en professionele machines. Dat maakt het werken zo fijn voor 

de deelnemers. Ze werken er met veel plezier en trots en zorgen ervoor dat de werk-

plaats er steeds top bij staat! 

De winkel werd van een aantrekkelijk jasje voorzien.  

In het kielzog daarvan was de theeschenkerij aan de beurt; er kwam een open ver-

binding met de keuken en een bar. Daardoor kunnen de deelnemers hun eigenge-

maakte producten zelf serveren in de theeschenkerij en op het terras. De lunch en 

lekkernijen voorzien duidelijk in een behoefte gezien de oplopende vraag. Voor de 

deelnemers is zo een fijne en prima werk-leerplek ontstaan! En zo kunnen de deel-

nemers zich verder ontwikkelen. 

De bus was aan vervanging toe. Er rijdt nu weer een goede bus waar we weer jaren 

mee vooruit kunnen! 

Wat is er verder met behulp van de bijdragen Vrienden gerealiseerd? 

• Inrichting oesterzwam kwekerij; 

• Een klimberg voor de geiten in de geitenweide; 

• Realisatie Stihl elektrisch gereedschapsproject (kettingzaag, biosmaaier, grasmaaier); 

• Bijdrage aan afzuig installatie houtwerkplaats; 

• Bijdrage aan renovatie spoelruimte kinderboerderij; 

• Nieuwe horeca koelkast voor de keuken; 

• Bijdrage kassasysteem uitgiftebuffet theeschenkerij; 
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• Bijdrage wifinetwerk kas/tuin; 

 

Vriendenkaart 

Er is een vriendenkaart gemaakt waarmee speciaal u als vriend kunt profiteren van 

acties en kortingen die de Mikkelhorst regelmatig aanbiedt. Dat kan een korting zijn 

op een specifiek seizoensproduct, maar kan ook korting op aankopen in de landwin-

kel of uit de kas zijn (denk aan een vogelkastje  of voederkrans). Ook kan de kaart 

toegang bieden tot specifieke activiteiten . 

Website 

De website werd vernieuwd. Niet alleen in een aantrekkelijk format maar ook met 

rechtstreekse koppeling met ons betalingssysteem. Aanmelden en betalen kan nu in 

1 keer. Niet alleen gemakkelijk voor u als vriend maar ook om het administratieve 

proces optimaal te vereenvoudigen en te stroomlijnen.   

Werkwijze Bestuur 

Het bestuur komt gemiddeld 1x per 6 weken bijeen om besluiten te nemen over de 

aanvragen tbc de Mikkelhorst. 

Belangrijk uitgangspunt voor het bestuur is en blijft Vriendschap. Duurzame Vriend-

schap wel te verstaan. Bij alle beslissingen neemt het bestuur dat zoveel mogelijk als 

uitgangspunt. En reflecteert daarop. Wat hoort er volgens het bestuur wel of niet bij 

om te doen of te promoten? 

Ook heeft het bestuur als uitgangspunt om zoveel mogelijk samen te werken met an-

dere partijen. Denk aan samenwerking met sponsoren, serviceclubs of leveranciers. 

Zodat met het bedrag van de vrienden een vliegwiel ontstaat en er meer mogelijk 

wordt. Het bestuur heeft dat ook het afgelopen jaar als zeer inspirerend ervaren en 

dat werkt door! 

Tussentijds wordt er vaker vergaderd, bijvoorbeeld bij evenementen of acties. Ook 

wordt er gekeken naar de stand van zaken vrienden (aantallen, aanwas etc.). Het be-

stuur bespreekt mogelijke acties per kwartaal, de financiële stand van zaken en wat 

in de nieuwsbrief kan worden vermeld. 

Natuurlijk wordt elk jaar een begroting en jaarrekening vastgesteld en met het alge-

meen bestuur van de Mikkelhorst afgestemd. 

Bestuurlijke samenstelling 2021:  

Voorzitter: Hent Hamming 
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Penningmeester: Jan Derk Sluurman 

Secretaris: Marie-José van den Driessche 

Adviserend lid bestuur: Gerboud ten Klooster (algemeen manager de Mikkelhorst) 

Adviseur bestuur/backoffice: Ronald Zuidema 

Ondersteuning: Rinske van der Sluis 

Aantal vrienden 2021: 

Vrienden (25,- per jaar) 

Fijne Vrienden (100,- per jaar) 

Super fijne vrienden (250,- per jaar). 

 

Vastgesteld op: 

19 september 2022 

 

 

 

http://www.vriendenvandemikkelhorst.nl/

