
 



vesie 1.0 datum 31-8-201712-12-2013

Begroting 2022

De Viermarken

Voorwoord

Geachte leden van de Raad van Toezicht,

Enschede,  

Mieke van Dragt,

Directeur/bestuurder

Het verheugt ons u hierbij de begroting 2022 aan te bieden.

De begroting 2022 is gemaakt op basis van de half jaar cijfers over 2021 en de begroting 

2021. 

Bovenstaande en de exploitatie van de boerderij is besproken met het coördinatieteam, 

bestaande uit Wim Waanders, Mirjam Janse-Van der Hoef en Suzan Leemreis.

De afschrijvingen zijn in 2022 nog eenmalig behoorlijk hoog door de laatste afschrijving van de 

foliekas. In 2023 zullen de afschrijvingen substantieel lager zijn, mits er geen grote 

investeringen worden gedaan, waar ook op afgeschreven gaat worden.

De afgelopen jaren heeft 'De Viermarken' om diverse redenen jaarlijks een bijdrage kunnen 

aan de bestemmingsreserve voor de exploitatie en het bekostigingsrisico. Voor 2022 zou het 

verwachte exploitatietekort uit deze bestemmingsreserve gefinancierd kunnen worden.

Als gevolg van de coronamaatregelen is er in 2020 en 2021 minder instroom van mensen 

geweest, terwijl er wel uitstroom was. In de eerste maanden van 2021 hebben we ook nog 

gewerkt met een wachtlijst. Hierdoor bezetting tot en met juli nog lager,. Er is wel weer sprake 

van een behoorlijk instroom van nieuwe mensen.

Jaarlijks worden de inkomsten uit daggeldvergoedingen gebaseerd op de cijfers van het 

lopende jaar. Voor 2022 zijn we uitgegaan dat we in 2021 nog  een groei van 30 fte 

medewerkers naar 33,2 fte medewerkers, eind 2021,  kunnen realiseren. Aangezien nu nog 

niet helder is via welke organisaties/gemeenten en dit zal zijn, is dit in de begroting 

opgenomen als groeiruimte buiten Enschede. 

Qua personele bezetting zijn we uitgegaan dat de gewenste uitbreiding,  waarvoor eerder 

toestemming is gegeven door de Raad van Toezicht,  maar die  nog niet is gerealiseerd, 

doorgaat. Dit ook omdat dit noodzakelijk is  om de juiste kwaliteit te kunnen blijven bieden.
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Stichting Boerderij de Viermarken

Begroting 2022

 ref  Begroting 2022 Begroting 2021 Werkelijk 2020

Baten

Zorg-/begeleidingsgelden 1    708.685                  686.355                  632.800                  

Subsidies en overige bijdragen 2    42.730                    66.414                    73.607                    

Opbrengsten boerderij en winkel 3    159.060                  124.155                  142.969                  

Som der baten 910.475                  876.924                  849.376                  

Lasten ref  Begroting 2022  Begroting 2021  Werkelijk 2020 

Personeel en deelnemers 4    633.410                  618.695                  577.700                  

Huisvestingskosten 5    78.484                    75.669                    78.148                    

Algemene kosten 6    54.730                    53.660                    49.603                    

Afschrijvingen 7    18.405                    3.450                      18.294                    

Productiekosten boerderij en winkel 8    136.595                  107.985                  104.034                  

Overige baten en lasten 9    16.040                    18.915                    9.359-                      

Rentebaten 10  20-                            100-                          10-                            

Som der lasten 937.644                  878.274                  818.410                  

Saldo 27.169                    1.350                      30.966-                    

Ten laste/gunst an bestemmingsreserve 27.169                    30.966                    

Resultaat na mutatie bestemmingsreserve 0                              0                              


