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1 Samenvatting 

 
Stichting De Minkhof  verzorgt zinvolle dagbesteding -begeleid door vrijwilligers -  voor 
senioren van de gemeente Lingewaard. Doel is hen in contact te brengen met leeftijdgenoten 
en weer betekenis te geven aan het zijn.   

 

Missie: 

De Minkhof, dé ontmoetingsplaats voor actieve senioren in de gemeente Lingewaard. 

 

Visie 

Stichting De Minkhof streeft er naar zes dagen per week ruim 20 ouderen per dag te 
ontvangen, hen een platform geven om anderen te ontmoeten en met hen een breed scala 
van betekenis gevende activiteiten te ontplooien. 

 

2 Aanleiding, doel en resultaat 

De aanleiding voor dit initiatief lag in de praktijk van een huisarts. Deze ontmoette in zijn 
praktijk dagelijks oudere Lingewaarders die allerlei gezondheidsklachten vertoonden die 
terug waren te voeren op de situatie thuis: te veel tijd, te weinig omhanden, gebrek aan 
contacten en verlies aan betekenis. Dit signaal is door een ondernemersechtpaar uit 
Lingewaard opgepakt. Zij kochten een oude boerderij  aan de Molenwei in Bemmel, lieten 
deze opknappen en lieten een verblijfsruimte bouwen. Het resultaat hiervan is aan de 
Stichting ter beschikking gesteld om haar doelen te bereiken. De naam van Stichting De 
Minkhof is ontleend aan de naam van de laatste boer op dit perceel: Minkhorst. 

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig, maar de sociale context is de laatste decennia 
sterk gewijzigd. In het verleden bleven kinderen veelal in de directe omgeving van het 
ouderlijk huis wonen en werken. Zorg en aandacht voor de oudere mens kwam dan van 
nature vanuit de familie. Nu vliegen de kinderen steeds vaker ver uit. Na het overlijden van 
een van de partners blijft de achterblijver dan vaak echt alleen achter.  

Stichting De Minkhof streeft er naar elke dag 20 tot 25 ouderen te ontvangen en ze een 
breed scala van activiteiten te bieden. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld eten bereiden en 
samen eten, handenarbeid en hersengymnastiek, klussen en verantwoord bewegen. 
Spelvormen en creatieve werkvormen. Kortom samen zorgen voor een prettige en zinvolle 
dag. Maar ook samen bezig zijn in en met de natuur van de directe buitenomgeving van De 
Minkhof. Er is kleinvee (ponys, kippen, duiven, etc.) dat dagelijks verzorgd moet worden. De 
moestuin, fruitbomen en de bloementuin vragen onderhoud. Er wordt gezaaid en geoogst. 
Beoogd wordt om zoveel als mogelijk in de eigen behoeften te voorzien. 

Uit onderzoek blijkt dat betekenis hebben en het gevoel te hebben ertoe te doen van groot 
belang  is voor de psychische en fysieke gezondheid van mensen.  

Actief bezig zijn in een sociale omgeving met betekenisvolle activiteiten is voor De Minkhof 
de manier om aan de  gezondheid en welzijn van ouderen bij te dragen. De beleving van 
natuur en het buitenleven draagt in grote mate bij aan de gezondheid.   

 

2.1 Buiten 

Buitenbeleving is voor de mens belangrijk in het tijdsbesef en de herinnering. Buiten vertelt 

over het ontstaan van het landschap en herinnert ons aan bijzondere momenten. Buiten met 
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dieren, vruchtbomen, groenteteelt, enzovoort herinnert ouderen aan de vroegere stijl van 

leven en de landschapsbeleving. Buiten vertelt geschiedenis.   

Buiten zijn heeft positieve invloed op ons leven, op ons persoonlijke ontwikkeling, op onze 

gemoedstoestand en op onze gezondheid. Groen heeft voor ieder een belangrijke betekenis 

in het welzijn door de toepassing van planten en materialen van vroeger en nu en door de 

rustgevendheid van het groene decor waarin men zich beweegt en woont.   

Natuur biedt ons voedsel en activiteit. Buiten helpt bij actief leefgedrag en nodigt uit om ‘de 

handen uit de mouwen te steken’ bij het verzorgen van groen of zomaar het plukken van een 

appeltje. 

2.2. Binnen 

De Minkhof heeft een dagverblijf waar de ontmoetingen kunnen worden omgezet in binnen 

activiteiten als samen koken, eten, leren, ontspanning of anderszins. 

Er is een ingerichte timmerwerkplaats en er is ruimte voor herstel van elektrische en 

elektronische apparaten.  Het dagverblijf is voorzien van glasvezelkabel en ICT waardoor 

ook aan computer gerelateerde activiteiten kunnen worden aangeboden. Zoals  

telebankieren, algemene en specifieke computervaardigheden, gebruik van tablet en social 

media etc. Ook staan een aantal naaimachines klaar. 

Om de binnen– en buitenactiviteiten te kunnen realiseren wordt samengewerkt met  

medeburgers. Vrijwilligers zorgen ervoor dat De Minkhof kan functioneren.  Maar ook 

sponsors en andere maatschappelijke spelers. Het overgrote deel van activiteiten tot op 

heden is privaat gefinancierd en gefaciliteerd. Onlangs heeft de gemeente bijgesprongen om 

enkele tijdelijke gaten in de exploitatie te dichten. Ook zijn er afspraken gemaakt met de 

gemeente om meer te betekenen voor bijvoorbeeld burgers middels de WMO. De eerste 

stap is daarbij al gezet. 

3 Omgevingsanalyse 

3.1 Doelgroep  

De gemeente Lingewaard telt ruim 46.000 inwoners, waarvan er bijna 18.000 ouder zijn dan 
vijftig jaar en bijna 6000 zijn tussen 64 en 79 jaar (stand 2017, Bron: CBS). Dat betekent dat 
er een grote doelgroep is voor de activiteiten van De Minkhof. 

3.2 Partners & financiers 

Vrijwilligers. De boerderij heeft een dagverblijf, een werkplaats en een grote buitenruimte 
waar ontmoeten wordt gefaciliteerd met binnen activiteiten. Om deze binnen– en 
buitenactiviteiten te kunnen realiseren wordt een beroep gedaan op de vrijwillige inzet van 
medeburgers. Zonder deze vrijwilligers kan De Minkhof niet functioneren.  

Begeleiding vrijwilligers Het eerste jaar is getracht de begeleiding van de vrijwilligers door 
een van henzelf te laten verrichten. De opzet van een vrijwilligersorganisatie bleek echter 
meer begeleiding te vergen dan kon worden verlangd van een vrijwilliger en van het bestuur 
(immers ook vrijwilligers). Daarom is vanaf 2015 voor een periode van 3 jaar een betaalde 
professionele kracht ingehuurd dankzij de participatie van het Oranje Fonds. Onderdeel van 
de opdracht van deze functionaris is er ook voor te zorgen, dat De Minkhof na afloop van 
deze periode weer volledig kan functioneren met vrijwilligers. 
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Financiers. De start en de opbouw van de fysieke infrastructuur van De Minkhof is volledig 
privaat gefinancierd door de familie Wiedemeyer uit Bemmel. Dit geldt ook voor de renovatie 
van de stallen, de bouw van het dagverblijf en het prepareren van het terrein voor de 
groente- en fruittuinen.  

Voor de financiering van de benodigde investeringen in de bedrijfsvoering en voor de 
exploitatie heeft De Minkhof, tot voor kort geen bijdragen van overheidswege gevraagd. 
Onlangs is van deze lijn afgeweken en heeft de Gemeente bijgesprongen om tijdelijk de 
exploitatie te ondersteunen.  

Buiten de deelnemersbijdrage en de opbrengsten van zelfwerkzaamheid is De Minkhof 
afhankelijk van investerings- en structurele donaties en giften door fondsen, van materiële 
sponsoring door plaatselijke ondernemers, van burgerinitiatieven, van de Vrienden van De 
Minkhof en van de gulle giften van particulieren. Omdat De Minkhof de ANBI-status heeft 
kent dit zowel voor particulieren als bedrijven fiscale voordelen. 

Voor benadering van landelijke fondsen worden wij ondersteund door JEMO 
Fondsenwerving, Projectmanagement en Advies. 

3.3 Concurrenten 

Enige tijd geleden is voormalig verzorgingshuis Liduina gekomen met een 

dagbestedingsinitiatief. Omdat dit aanbod belangrijk afwijkt van het aanbod van De Minkhof 

blijkt er geen sprake van concurrentie. Liduina richt zich meer op ouderen met zorgvragen en 

werkt met beroepskrachten  terwijl De  Minkhof zich richt op senioren uit Lingewaard en 

omgeving met vrije tijds vragen, begeleid door vrijwilligers. Daarbij is de omvang van de 

doelgroep dermate groot dat er waarschijnlijk ruimte is voor nog meer initiatieven die zich 

richten op deze doelgroep.  

3.4 Samenwerking 

Samenwerking vindt plaats op verschillende fronten. Uit oogpunt van financiële versterking 

wordt samengewerkt met commerciële partijen. Vanuit maatschappelijk oogpunt is in 2017 

gestart met samenwerking met het beroepsonderwijs en zijn de eerste stappen gezet in 

samenwerking met ouderenorganisaties. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de 

gemeente. Wellicht kunnen zelfs nog betere resultaten worden behaald voor de doelgroep 

door samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties. Zoals met dorpshuizen 

en verenigingen bij op senioren gerichte activiteiten. Daarnaast faciliteert De Minkhof ook 

een breed palet van maatschappelijke activiteiten door bijvoorbeeld de ruimte ter beschikking 

te stellen: project SWL, Zonnebloem, E.H.B.O en cursus Moestuinieren.  

4 Praktische uitwerking 

4.1 Organisatie 

Op 19 december 2012 is de stichting De Minkhof opgericht en op 28 december 2012 
ingeschreven bij het handelsregister met KvK nummer 56782101. Het bestuur bestaat uit:  

Naam Functie Maatschappelijke en nevenfuncties 

Jan Rossen Voorzitter Gepensioneerd huisarts 

Huib Fienieg Secretaris Organisatieadviseur  

Fred Boersma Penningmeester Gepensioneerd Bedrijfskundig adviseur 
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4.2 Overleg, rapportage en besluitvorming 

Het bestuur overlegt iedere maand. Alle besluiten worden in notulen vastgelegd en middels 

de Nieuwsbrief onder de vrijwilligers verspreid. Daarnaast worden de besluiten opgeslagen 

in een voor iedere belanghebbende toegankelijke map. 

4.3  Organisatie activiteiten 

De vrijwilligers organisatie is opgezet met werkgroepen: Activiteiten, Gastvrouw/-heer, 

Koken, Werkplaats, PR en Communicatie, Tuin, Dieren. Directe begeleiding wordt verzorgd 

door de Coördinator Vrijwilligers. 

4.4 Duurzaamheid  

Uit zowel ideële als praktische motieven streeft DM naar een zo optimaal mogelijke 

duurzaamheid qua bedrijfsvoering. Het praktische motief is voornamelijk verbeteren van het 

management van binnenklimaat (temperatuur en geluidsbelasting) en energielasten. 

4.5 Raad van Advies 

Ter versterking van het netwerk en het strategisch vermogen werkt De Minkhof aan de opzet 

van een Raad van Advies waarin het maatschappelijk middenveld en aanvullende 

professionaliteit zijn vertegenwoordigd.  

4.6 Oprichten platform 

Wij willen onze ervaringen met het opzetten van een faciliteit als De Minkhof graag delen met 

anderen. Op dit moment wordt onderzocht hoe dat op de meest effectieve manier kan. In 

ieder geval zullen we positief ingaan op verzoeken om informatie en meedenken. Of deze 

opzet ook moet leiden tot bijvoorbeeld een vereniging, vergt nog nader onderzoek. 

5 Financiën 

De meerjarenbegroting is als bijlage toegevoegd. 

6 Communicatie & PR 

 
Omdat blijkt dat de promotie van De Minkhof en het gedachtegoed daarachter aanhoudende 

aandacht vergt, wordt aan de leden van de werkgroep PR&C gevraagd dit te structureren 

middels een communicatieplan. 

6.1 Doelgroep en doel van de communicatie 

Naast de direct belanghebbenden -ouderen in de  gemeente Lingewaard- en de vrijwilligers 

wil De Minkhof met diverse communicatiekanalen ook hun familie, vrienden,  kennissen en 

buren bereiken. Dit is belangrijk om de (geïsoleerde)senioren te bereiken. Hierdoor wordt 

ook gebruik gemaakt van social media, vooralsnog met name Facebook. 

6.2 Uitvoering 

Onze doelgroep wordt direct bereikt door (plaatselijke) kranten, website , flyers,  brochures, 
Facebook en indirect door derden, denk aan huisartsen, Buurtzorg, Thuiszorg en instanties. 
 
Tijdens de openstellingen is er altijd ruimte en tijd om vrijblijvend kennis te maken. De deur 
staat altijd open. Alternatief is bezoek op afspraak. 
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Eén á twee keer per jaar organiseren we een themabijeenkomst rondom een voor senioren 
relevant onderwerp. In 2017 betrof dat: Langer zelfstandig wonen m.b.v. domotica. 

7 Evaluatie 

 
De stichting de Minkhof stelt zich elk jaar de volgende vragen, waarbij na 5 jaar in bedrijf zijn 

wordt beoordeeld of de doelstelling van De Minkhof bijstelling behoeft:  

• Is de doelstelling van De Minkhof voldoende bereikt? 

• Kan De Minkhof d.m.v. deelnemersbijdrage, eigen inkomsten en donaties 

kostendekkend draaien? 

• Blijft de doelstelling van De Minkhof gericht op de senioren van de gemeente 

Lingewaard en omgeving of gaan we de faciliteiten ook inzetten voor (en met) andere  

doelgroepen? 

8 Bijlagen  

8.1 Bijlage 1 a en b: Juridische vorm: Stichtingsstatuten en beschikking Belastingdienst 

• Stichting De Minkhof is ingeschreven in het stichtingenregister onder nr. 196612/jsc 

• Stichting De Minkhof heeft van de belastingdienst toestemming gekregen de ANBI-

status te voeren. 

 

8.2 Bijlage 2: Financiën  

• Meerjarenbegroting  

• Aansprakelijkheid vrijwilligers en gasten gedekt door de gemeentelijke verzekering 

• Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 

 

Bijlagen gepubliceerd op website 

• Statuten 

• Beleidsplan 

• ANBI status 

• Verkorte jaarrekeningen 

• Vrijwilligersreglement 

• Vrijwilligersvisie 


