Jaaroverzicht 2020 van Bestuur en Directie.
Het jaar 2020 is zowel qua zorg als financieel een bijzonder jaar geweest. Door de Covid-19 crisis
waren de uitgaven lager dan gepland, maar de inkomsten werden niet geraakt en zijn zelfs hoger dan
begroot uitgekomen. Dit heeft geresulteerd in een beter resultaat dan verwacht.
De personeelsbezetting was conform de planning en het bewonersaantal is met 1 uitgebreid. Eind
2020 konden we weer een nieuwe bewoner begroeten, waardoor we nu volledig bezet zijn.
Verheugd zijn wij te berichten dat per 15 november Astrid van der Voort is aangesteld als directeur.
Mevrouw Van der Voort heeft zeer ruime ervaring op het gebied van de gehandicaptenzorg.
Laatstelijk als regiodirecteur bij de 's Heeren Loo zorggroep, een grote aanbieder van zorg voor
mensen met een beperking. Zij vervangt onder meer Marijke Nieuwenhuijsen, die tot 1 februari 2021
de functie van directeur zorg vervulde. Wij zijn mevrouw Nieuwenhuijsen dankbaar voor haar
belangrijke bijdrage om Inversa weer een “thuis” te laten zijn voor bewoners en personeel.
Tot onze spijt moeten wij melden, dat onze financieel manager voor langere tijd niet beschikbaar zal
zijn door ziekte. Mevrouw Van der Voort neemt vooralsnog haar taken waar; een aantal uren per
week bijgestaan door een ervaren functionaris op financieel gebied. Daar de administratie geheel op
orde is, vormt dat momenteel geen probleem. Echter er dient een meer permanente oplossing
gevonden te worden.
Vanaf maart 2020 heeft de gezondheid van bewoners en personeel op de eerste plaats gestaan.
Mede door adequaat beleid van het ingestelde Coronacrisisteam is er gedurende het afgelopen jaar
geen besmetting geconstateerd. In februari 2021 zijn personeel en bewoners gevaccineerd. De 2e
vaccinatie staat gepland in maart. De extra, relatief beperkte, uitgaven die de Covid-19 maatregelen
met zich meebrachten, konden eenvoudig worden opgevangen, door de lagere uitgaven voor
scholing van personeel en minder kosten voor vervanging van personeel gedurende de
vakantieperiode, als gevolg van de pandemie.
Conform de planning is per 1 januari 2021 de CAO voor onze medewerkers ingevoerd. Deze
omvangrijke operatie is door de uitstekende en zorgvuldige voorbereiding soepel verlopen.
In lijn met het resultaat ontwikkelde de liquiditeit zich positief, zodat wij in april 2021 de leningen
van de “Vrienden van Inversa” kunnen aflossen. Wij zijn bijzonder dankbaar dat zij ons tijdens een
financieel lastige periode hebben willen helpen.
Op het gebied van duurzaamheid hebben wij een stap in de goede richting gezet. Bij de vestiging in
Nieuwkoop zijn 56 zonnepanelen geplaatst zodat het elektriciteitsgebruik daar voor een groot deel
uit duurzame energie bestaat. Wij streven er naar om dit ook bij onze boerderij in Woubrugge te
realiseren.
Per 1 juli aanstaande lopen beide hypothecaire leningen af, die de ABN AMRO bank ons heeft
verstrekt. Wij gaan in gesprek met de bank om deze beide leningen te verlengen. Gezien de positieve
ontwikkelingen bij Inversa hebben wij er vertrouwen in dat de Bank ons wederom zal steunen. Het is
en blijft onze intentie om de schuldpositie verder af te bouwen en het aansprakelijk vermogen meer
in lijn te brengen met het balanstotaal, om zodoende de stichting minder afhankelijk te maken van
financieringsbronnen rond de Stichting Inversa.
Het bestuur is positief gestemd over de stijgende lijn die het resultaat van de stichting in 2019 en
2020 heeft laten zien en heeft er het volste vertrouwen in dat in 2021 de verwachtingen wederom
waargemaakt kunnen worden.

