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Bestuursverslag
Algemeen
Stichting Stay & Pray is op 26 januari 2010 opgericht en is ingeschreven in kamer van Koophandel
onder nummer 1173659. De zetel van de stichting is in de gemeente Tytsjerksteradiel.
Doelstelling
Vanuit het evangelie van Jezus Christus de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een
beperking, handicap of behorende tot een kwetsbare groep.
Middelen en werkwijze
Het doel wordt onder meer bereikt door:
1. het opzetten van diaconale en pastorale projecten;
2. het opzetten van centra voor gebed en toerusting om het lichaam van Christus te versterken;
3. met behulp van overschotten aan geldmiddelen andere ideële stichtingen met eenzelfde doel
ondersteunen.
Werkwijze:
Door de inzet van gepassioneerde vrijwilligers uit diverse kerken en gemeenten en waar nodig door
professionals en alle middelen die nodig zijn voor de verwezenlijking van voorstaande doel.
Wat we geloven
Wij erkennen en aanvaarden de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord en richtlijn voor het leven en
onderschrijven de geloofsbelijdenis, zoals deze is vastgelegd in de statuten van de Evangelische
Alliantie.
Bestuur
Stichting Stay & Pray wordt bestuurd door het bestuur welke volgens de statuten uit minimaal drie en
maximaal vijf personen bestaat.
De zittingsperiode:
De oprichters kunnen hun bestuursfunctie onbeperkt blijven vervullen zolang zij hiertoe in staat zijn.
Andere bestuurders en opvolgende bestuurders hebben zitting voor een periode van vier jaren.
De bestuurders zijn steeds herbenoembaar. In 2012 was de bestuurssamenstelling als volgt:
Naam

Functie

H. Sikkema
E.M. Sikkema-Algra
A.B. Heemsbergen
H.J. Pijper

Voorzitter
Algemeen lid
Secretaris
Penningmeester
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Lid sinds

Oprichter
Oprichter

26-01-2010
26-01-2010
02-03-2010
02-03-2010

Datum
aftreden /
herbenoemi
ng
N.v.t.
N.v.t.
02-03-2014
02-03-2014
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Jaarverslag 2012 Stichting Stay & Pray
Jaar van versnelde groei en ontwikkeling

Woongroep voorlopig compleet.
Het jaar 2012 heeft in vele opzichten een versnelde groei en ontwikkeling gebracht. Allereerst is de verbouw van het
voorhuis gereedgekomen en deze wordt nu bewoond door een woongroep van vier mensen. In februari is de tweede
bewoner, in april de derde en in september de vierde aan de groep toegevoegd. Drie daarvan nemen ook deel aan
dagbesteding op de zorgboerderij. Het aantal dagdelen dagbesteding is daarmee vergroot van negen in januari naar
tweeëntwintig vanaf september. De groep is zeer gevarieerd qua persoonlijkheid, problematiek en belangstelling, maar
kan het goed vinden met elkaar. Dit zorgt voor een prettige leef en werk sfeer. Naast de vier mensen die er nu wonen
zijn er ook drie mensen op de wachtlijst geplaatst die belangstelling hebben om op Stay & Pray te komen wonen. We
hopen immers z.s.m. te kunnen uitbreiden naar zeven woonplekken.
Kwaliteitscertificaat en Bezinn
In 2012 hebben we ook het certificaat kwaliteitszorg behaald van de Federatie Landbouw en Zorg waar we via Boer en
Zorg in Noord Nederland (Bezinn) mee verbonden zijn. In 2013 hopen we dit kwaliteitscertificaat te verzilveren in het
keurmerk "Kwaliteit laat je zien". Via het ondernemersnetwerk van BEZINN is er een prettig regionaal en collegiaal
contact ontstaan met nog vier andere zorgboerderijen binnen een straal van 15 kilometer. Met hen samen is er
ondermeer een nuttige ontmoeting geweest met de wethouder en twee ambtenaren van WMO van de gemeente. Deze
hebben uitgebreid kennis genomen van het werk van de zorgboerderijen. Een van de zorgboeren uit de regio treedt op
als ambassadeur naar de gemeente Tytsjerksteradiel namens de gezamenlijke zorgboeren en Bezinn. Samen zijn we
met honderdachtenzeventig zorgboeren tot een van de grootste zorgaanbieders van het Noorden op het gebeid van
dagbesteding en diverse andere zorgvarianten.
Aantrekkelijke dagbesteding
Door een toename van inkomsten is er natuurlijk ook een toename van mogelijkheden gekomen qua personeel en
werkzaamheden.
De werkzaamheden voor dagbesteding zijn uitgebreid door de aanleg van een uitgebreide groenten en kruidentuin, een
grotere kleinveestapel en per november een pony en een Fries paard welke in januari 2013 is gekomen. Ook werd er
wekelijks een dag koken en bakken verzorgd met o.a. producten uit de tuin. Voor een artistiek aangelegde deelnemer
wordt er een dagdeel per week schilderen gegeven. Voor een andere is paardrijden georganiseerd. We sluiten zoveel
mogelijk aan op de interesses van de deelnemers en creëren mogelijkheden om aan hun wensen tegemoet te komen.
Door een aantal enthousiaste vrijwilligers die meewerken op christelijk centrum Stay & Pray is dit alles ook te realiseren.
Stageplekken
Twee stagiaires hebben een goede stageperiode afgerond voor medewerkster maatschappelijke zorg en iemand met de
opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. Stichting Stay & Pray in 2012 aangemeld bij Calibris en erkend als
leer/werkbedrijf. Daarnaast loopt nog een jongere stage vanuit de groenopleiding. Mogelijk zal deze na de afronding van
zijn school bij ons kunnen werken in dagbesteding.

Training en toerusting
Voor vaste en vrijwillige medewerkers en stagiairs zijn een aantal avonden belegd voor vorming en training in met name
in het kwaliteitsdenken en het kwaliteitssysteem. Aan ieder van hen is een map verstrekt met de meest belangrijke
informatie over het werken op Stay & Pray. Ook aan de deelnemers is een dergelijke map verstrekt met alle voor hen
relevante informatie en protocollen. Voor volgend jaar zal meer aandacht aan specifiek gedragsproblematiek en
begeleidingsstijlen worden geschonken.
Personeel en Financiën
Qua personeelsbezetting is er veel veranderd. Naast de zorgboer heeft ook de zorgboerin een inkomen en is er vanaf
november een derde werknemer in dienst genomen. Zij hebben allen diverse cursussen gevolgd en afgerond.
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Geestelijk werk
Ook dit jaar zijn de gebedsavonden uitgebreid en gegroeid naar twee avonden per week met meer mensen uit diverse
kerken en gemeenten. In oktober zijn we hier tijdelijk mee gestopt totdat de eerste zaalruimte beschikbaar is na de
verbouwing. Stichting Kaleo Ministries is wel het gehele jaar gebruiker geweest van de accommodaties en het terrein.
Naast al het bovengenoemde heeft ook een eerste Pinkstervuur conferentie plaatsgevonden in een tent op het terrein.
Dit was een zeer enthousiast gebeuren en voor herhaling vatbaar. Ook hebben dit jaar de eerste kampeerders een
plekje gevonden op de camping, zij het nog met beperkt sanitair.
2012 was een rijk, vol, druk, gezegend, groeiend, dankbaar en hoopgevend jaar waar met het gehele bestuur en vele
enthousiaste vrijwilligers met vreugde aan terugdenken en genieten van alles wat in eerdere jaren is gezaaid. Dit vormt
een goede basis naar een nog rijker 2013. De jaarrekening van 2012 is daarom hoopgevend voor de toekomst. Onze
verwachting is dat we dan de verbouwing van de gehele boerderij aan kunnen pakken en al onze plannen kunnen gaan
realiseren.
Met dank aan ieder en bovenal aan Hem die ons de kracht gaf,
Henk en Bertineke Sikkema / voorzitter en dagelijkse leiding
Amadeus Heemsbergen / secretaris
Harm Jan Pijper / penningmeester.
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Jaarrekening
- Balans
- Staat van baten en lasten
- Toelichting
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Balans per 31 december 2012 (na resultaatsbestemming)

Activa
VASTE ACTIVA
Materiele vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

31-12-2012
€

31-12-2011
€

479.565

447.967

3.121
28.297

Totaal activa

Passiva
RESERVES EN FONDSEN
Continuïteitsreserve

3.053
4.360
31.418
510.983

7.413
455.380

31-12-2012
€

31-12-2011
€

44.821

-19.131

Langlopende schulden

457.206

470.016

Kortlopende schulden

8.956

4.495

Totaal passiva
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474.511
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Staat van baten en lasten over 2012
2012
€

2011
€

167.490

45.996

Baten
Toaal baten
Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Vervoerskosten
Machinekosten
Algemene kosten
Diaconaal, giften en zending
Afschrijvingskosten
Financiële baten en lasten
Som van de lasten
Resultaat
Resultaatbestemming:
Dotatie continuïteitsreserve
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44.004
7.786
1.620
3.536
3.050
3.608
2.713
6.448
8.871
21.902

0
5.359
261
1.762
0
1.659
1.591
65
6.589
27.515
103.538

44.801

63.952

1.195

63.952
0

1.195
0
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Toelichting
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Grondslagen voor de waardering van activa
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2012
Materiele vaste activa
Afschrijvingspercentages

0% - 4%

25%

10% - 20% 6,6% - 12,5%

10%

Langlopende schulden
1) Schulden aan kredietinstellingen
Dit betreft een hypothecaire lening in hoofdsom groot € 440.000. De rente bedraagt 5,4% per jaar en
rente vast tot 31-05-2015. De aflossing is gestart op 1-7-2012 en bedraagt € 2.135 per maand.
2) Onderhandse leningen
De onderhandse leningen zijn renteloos aangegaan voor onbepaalde tijd. De leningen zullen worden
terugbetaald zodra hiervoor voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn.

Overige gegevens
Voorstel bestemming resultaat:
In de vergadering tot het vaststellen van de jaarrekening wordt het bestuur voorgesteld om het
resultaat van het boekjaar 2012 ad. € 63952 toe te voegen aan de continuïteitsreserve.
Het voorstel tot resultaatsbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Bestuurders
Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt en ook hebben zijn geen
bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte bestuurswerkzaamheden.
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening:
Het bestuur van Stichting Stay & Pray heeft de jaarrekening vastgesteld in de vergadering van
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