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ALGEMEEN 
Stichting Buitenzorg Beheer is een vrijwilligersorganisatie dat zich ten doel stelt 
vrijetijds- en dagbestedingsactiviteiten te organiseren voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Buitenzorg kan rekenen op de steun en medewerking van 
ruim 110 vrijwilligers die zich tomeloos inzetten om de doelstelling van de stichting – 
volledige integratie van deze doelgroep in de samenleving - waar te maken.  
De vaste vrijetijdsactiviteiten zijn de KookKlup, de InternetKlup, de Soos, de 
Vrijetijdskring (VTK) en de Cursus Rondleiding door de democratie. Het Buitenzorg 
seizoen loopt van september tot juni. 
Het gehele jaar is er het onderhouden van het tuincomplex bij Ruisseveen en de 
Dierenkampen Ruisseveen en Dragonder.  
Daarnaast wordt er elk kwartaal – in een oplage van ruim 800 stuks - ‘De Buitenpost” 
uitgegeven. In dit kwartaalblad wordt er verslag gedaan van onze activiteiten. De 
verspreiding vindt voornamelijk plaats binnen Veenendaal, maar ook (ver) 
daarbuiten. In 2020 is er door corona slechts 1 Buitenpost uitgebracht. 
 
In nauwe samenwerking met zorgverlener Zideris wordt er dagbesteding 
aangeboden op beide locaties. Buitenzorg heeft hierin een faciliterende en 
ondersteunende rol. 
Op de dagen dat er geen dagbesteding is van Zideris is er bij Ruisseveen 
dagbesteding van Stichting Goed voor Elkaar. Dit zijn ouderen met beginnende 
dementie. Ze worden ontvangen in het gebouw en gebruiken daar koffie, thee en 
lunch. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers van Buitenzorg. De 
ouderen maken ook gebruik van het dierenkamp en de tuin. 
Bij Dragonder is er dagbesteding van Dennenhorst. Dit zijn ook ouderen met een 
zorgvraag. De ouderen kunnen in de Theeschenkerij genieten van koffie, thee en 
een lunch. Cliënten van Zideris worden betrokken bij het bereiden en uitserveren van 
de lunch. 
 

VRIJWILLIGERS COORDINATOR 

In oktober 2017 is een vrijwilligers-coördinator aangesteld. Ten gevolge van het 
toenemen van activiteiten en het stijgende aantal vrijwilligers werd het steeds lastiger 
de vrijwilligers de tijd en aandacht te geven die zijn verdienen.  
In 2020 zijn er negen nieuwe vrijwilligers bijgekomen, waarvan 2 personen met 
afstand tot de arbeidsmarkt en één met een licht verstandelijke beperking. Ook zijn er 
twee vrijwilligers die weer als herintreder in het arbeidsproces terug willen komen. 
Alle vrijwilligers hebben de nodige begeleiding, aandacht en stimulatie nodig om 
regelmatig op hun vrijwilligersplek te verschijnen. Bij afwezigheid zonder afmelding 
neemt de vrijwilligerscoördinator contact op met de vrijwilliger.  
Zoals overal is het begeleiden van vrijwilligers in coronatijd erg lastig. Het is moeilijk 
om het allemaal draaiende te houden en de vrijwilligers te onderhouden en betrokken 
houden bij Stichting Buitenzorg. Juist vanwege deze vervelende periode is er extra 
aandacht aan de vrijwilligers en doelgroep besteed. Hier is d.m.v. de opkikkeractie, 
een kaartje of bloemen invulling aan gegeven. Aandacht was er ook voor jubilea en 
vrijwilligers die een bijzondere verrichting voor Buitenzorg hebben geleverd. 
Er zijn drie maatschappelijke stagiaires van praktische opleidingen ingezet. In 
verband met de coronamaatregelen kwam zij alleen op zaterdag (de dag waarop er 
geen mensen van de doelgroep aanwezig zijn). Maatschappelijke stagiaires van 
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theoretische opleiding zijn er vanwege de coronamaatregelen niet gekomen. Bij het 
coördineren van vrijwilligers komt ook het nodige papierwerk kijken, zoals het 
opmaken van functioneringsverslagen en beoordelingen, het maken van planningen 
en het bijhouden overzichten. Ook ondersteunt de vrijwilligerscoördinator vrijwilligers 
bij evenementen die door Stichting Buitenzorg georganiseerd worden en is er een 
signalerende functie richting bestuur. Nieuw in 2020 was de extra ondersteuning van 
het dagbestedingsproject voor Goed voor Elkaar. Door vrijwilligers van Stichting 
Buitenzorg zijn daar de extra maaltijden verzorgt.  
 
 
 
VRIJWILLIGERS 
De Buitenzorg vrijwilligers zijn een onmisbare schakel bij alle activiteiten die het 
bestuur organiseert. Dankzij hun tomeloze inzet kan stichting Buitenzorg zich op 
deze manier inzetten voor de doelgroep, mensen met een verstandelijke beperking. 
In verband met corona is de jaarlijkse uitgebreide vrijwilligersvergadering niet 
gehouden. Hierin licht het bestuur de jaarcijfers toe en de plannen voor het komende 
jaar worden bekend gemaakt. Ideeën en voorstellen van de vrijwilligers worden door 
het bestuur van harte ondersteund en indien uitvoerbaar in het jaarprogramma 
opgenomen. De vrijwilligers zijn onder andere betrokken bij de volgende activiteiten 
van Buitenzorg 
 
SOCIËTEIT 
De Sociëteit wordt gedurende het seizoen tweemaal per maand op de vrijdagavond 
gehouden. De Soos begroet per Soosavond ca. 50 mensen met een verstandelijke 
beperking, ook wel ‘onze bezoekers’ genoemd. Iedere soosavond heeft een thema, 
bijv. Carnaval of het Nieuwjaarsgala. Deze thema’s worden in nauw overleg met de 
vrijwilligers vastgelegd. In 2020 waren er maar 4 Soosavonden in verband met de 
corona maatregelen. 
 
KOOKKLUP 
De wekelijkse KookKlup is ook in 2020 gedurende het seizoen goed bezocht, tussen 
de 30 en 40 bezoekers per week. De gasten arriveren vanaf 16:30 uur en om 19:00 
uur worden zij weer met taxi’s en busjes opgehaald of zij omen en gaan op eigen 
gelegenheid. In 2020 was het helaas een kort seizoen, vanwege corona is er maar 9 
keer op woensdagen KookKlup geweest.  
 
INTERNETKLUP 
Aansluitend aan de KookKlup-avond is er de InternetKlup. Deze is van 19:00 tot 
21:00 uur. Ongeveer 10 tot 12 doelgroepers bezoeken de InternetKlup. In 2020 is er 
op 9 woensdagen InternetKlup geweest. 
 
ONTDEKKINGSTOCHT DOOR DE DEMOCRATIE 
De cursus heeft tot doel bezoekers met een verstandelijke beperking inzicht te 
bieden in de democratie. In samenwerking met Buitenzorg heeft oud-wethouder Jaap 
Pilon, samen met Bert van de Weerd (beiden oud-politicus en docent), de cursus 
'Ontdekkingstocht door de Democratie' ontwikkelt voor mensen met een 
verstandelijke beperking. De cursus is een buitengewoon groot succes. In 2020 zijn 
er slechts 6 bijeenkomsten geweest.  
 



Activiteitenverslag 2020 Stichting Buitenzorg Beheer Pagina 4 
 

VRIJETIJDSKRING  
De VTK heeft een stabiel aantal leden dat ligt rond de 50 bezoekers en 6 vrijwilligers. 
Zij beschikken over een eigen bestuur dat gecoördineerd wordt door de vrijwilligers. 
De kring organiseert verschillende leuke activiteiten zoals o.a. een barbecuefeest, 
dansavond, bingo, jeu de boules, bowlen, playbackshow en jaarlijks een uitje. Op de 
jaarlijkse ledenvergadering kunnen ideeën worden ingediend voor andere 
activiteiten. Door het bestuur wordt dan besloten welke activiteiten geschikt en 
mogelijk zijn. Iedere maand wordt er één activiteit georganiseerd m.u.v. de 
zomermaanden.  
De leden van de Vrijetijdskring Buitenzorg zijn moeilijk lerend, minder begaafd of 
hebben een licht verstandelijke beperking. In 2020 zijn er in verband met corona 
slechts 3 bijeenkomsten georganiseerd.  
 
DE TUIN 
De moestuin, een complex van 3.500 m2 wordt volledig door vrijwilligers 
onderhouden. Het complex dient als leer- en dagbestedingsproject voor de cliënten 
van zorgverlener Zideris. Sinds 2015 is een contractueel samenwerkingsverband met 
Zideris. Onder toezicht van twee professionele begeleiders verrichten rond de tien 
cliënten 3 dagen per week dagbestedingswerkzaamheden.  
Diverse vrijwilligers van Buitenzorg zijn gekoppeld aan bezoekers en ze trekken zo 
samen op bij de werkzaamheden. Buitenzorg is in deze slechts de faciliterende partij. 
De oogst van de tuin wordt op een kar verkocht en met de opbrengst wordt onder 
meer een gedeelte van het zaaigoed en tuingereedschap gefinancierd. 
Het tuinseizoen loopt praktisch het hele jaar door. Alleen bij extreme 
weersomstandigheden is er geen dagbesteding in de tuin. 
In gezamenlijk overleg wordt het aantal cliënten stap voor stap uitgebreid.  
Door corona konden de cliënten van Zideris in 2020 niet vaak aanwezig zijn. De 
vrijwilligers hebben het werk in de tuin doorgezet. Het was fijn als de cliënten wel 
aanwezig konden zijn.  
 
BEHEER GEBOUW RUISSEVEEN 
Het gebouw aan het Ruisseveen wordt beheerd door een echtpaar. Zij doen dit werk 
op vrijwillige basis. Zij waren ook in 2020 verantwoordelijk voor het dagelijks beheer 
van het gebouw. Helaas is het gebouw dit jaar bijna niet gebruikt vanwege de corona 
maatregelen. 
  
DIERENKAMP RUISSEVEEN 
In 2020 is er een nieuwe beheerder gevonden voor Dierenkamp Ruisseveen. Zij 
wordt bijgestaan door een vaste groep vrijwilligers. Het complex wordt dagelijks door 
veel buurtbewoners bezocht en draagt bij tot de integratie en acceptatie van alle 
activiteiten die door Buitenzorg worden georganiseerd. Het is een sociaal middelpunt 
in Veenendaal West geworden. Het hele jaar leveren de mensen met een 
verstandelijke beperking – in het kader van dagbesteding - hulp bij de verzorging van 
de dieren. Doordat de cliënten van Zideris niet aldoor aanwezig konden zijn hebben 
vrijwilligers de dieren verzorgd. 
 
DIERENKAMP DRAGONDER  
Ook bij dit dierenkamp werken een beheerder en een vaste groep vrijwilligers. Van 
maandag tot en met vrijdag zijn er cliënten van Zideris en hun begeleiders bezig met 
het verzorgen van de dieren en het dierenkamp.  
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2020 Zou in het teken hebben gestaan van de officiële opening en ingebruikname 
van de Theeschenkerij en de nieuwe dierenverblijven. Helaas kon dit door corona 
niet doorgaan. Zodra het mogelijk was waren er cliënten van Zideris aanwezig om de 
dieren te verzorgen en de tuin te onderhouden. Als dit niet kon werd het werk gedaan 
door de vrijwilligers. De Theeschenkerij is helaas aldoor gesloten gebleven.  
 
THEESCHENKERIJ 
In het najaar van 2020 zijn er nieuwe beheerders voor de Theeschenkerij gevonden. 
Helaas is de Theeschenkerij in 2020 door corona niet open geweest voor de cliënten 
van Zideris en Dennenhorst. 
 
EVENEMENTEN 
In 2020 zijn er in verband met corona helaas weinig evenementen georganiseerd. 
Het enige evenement wat door kon gaan ondanks de corona maatregelen was de 
Oliebollen verkoop aan het einde van het jaar. Dit evenement is op beide locaties 
georganiseerd en was een groot succes. De evenementen hebben als doel het werk 
van Stichting Buitenzorg bekend te maken binnen Veenendaal en geld te genereren 
om de vrijetijdsactiviteiten voor onze bezoekers te kunnen organiseren. De 
inkomsten van de stichting zijn in 2020 beduidend lager dan in andere jaren. 
 
VOORUITZICHTEN IN 2021 
Het bestuur staat voor de continuïteit van de jaarlijkse activiteiten, die voor de 
bezoekers van Buitenzorg worden georganiseerd. In 2021 hopen we alle activiteiten 
weer te kunnen opstarten als de corona-maatregelen dit toe laten.  
De Theeschenkerij kan dan ook in gebruik worden genomen door de cliënten van 
Zideris en Dennenhorst. De komende tijd zal daarnaast in het teken staan van de 
(beperkte) professionalisering gezien de uitbreiding van de activiteiten.  
 
SAMENVATTING 
Het bestuur kijkt terug op een bijzonder jaar. De corona-pandemie heeft grote 
gevolgen gehad voor de stichting, onze bezoekers en de cliënten van de 
dagbesteding. Door de inzet van vele vrijwilligers is het werk in de tuin en de 
dierenkampen gewoon doorgegaan.  
Met het organiseren van de actie ‘Opkikker van Buitenzorg’ kregen onze bezoekers 
en de cliënten van de dagbesteding de benodigde aandacht. Met het krantje 
‘Binnenpost Specials’ bleven we in contact met onze bezoekers en de cliënten van 
de dagbesteding. Tevens zijn er vele Opkikkerknuffels bezorgd bij onze bezoekers 
en de cliënten van de dagbesteding; ook bij de cliënten van Goed voor Elkaar en 
Dennenhorst. Deze actie werd enorm gewaardeerd door de ontvangers. 
Het bestuur is dankbaar te mogen vertrouwen op samenwerking en inzet van de 
grote groep vrijwilligers, die zich tomeloos voor de doelstellingen van de Stichting 
inzetten. Ook mag een woord van dank aan onze sponsoren niet ontbreken. Zonder 
hen was ons werk niet uitvoerbaar. De samenwerking met de overheidsinstanties is 
goed. De Stichting mag zich verheugen op een brede steun onder de Veenendaalse 
bevolking en dat alles geeft inspiratie ons ook in 2021 in te zetten op het welzijn en 
de verdere integratie van mensen met een verstandelijke beperking.  
 
 
Veenendaal, april 2021 
 


