Jaarverslag 2018 van Stichting Inversa
Vanuit de zorgboerderijen van Stichting Inversa wordt dagelijks invulling gegevens aan 24 uurs zorg,
en dagbesteding aan verstandelijk gehandicapte personen. Hierbij richt de stichting zich op jongeren
met een stoornis binnen het autistische spectrum ( ASS).
De stichting heeft als doelstelling het aanbieden van goede huisvesting en dagbesteding voor verstandelijk
gehandicapten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord en in het algemeen belang.
Het jaar 2018 is een jaar van veranderingen geweest. Zo is de verliesgevende dagbesteding bij Schaap-NootMies gesloten. Verder is gebleken dat de combinatie van twee doelgroepen in Nieuwkoop, een doelgroep van
mensen met autisme èn een verstandelijke beperking en mensen met autisme zonder verstandelijke beperking,
niet binnen de huidige organisatie past. Dat heeft ertoe geleid dat we helaas afscheid hebben moeten nemen van
die laatste doelgroep. De bezetting van de locatie Nieuwkoop is dan ook achtergebleven. Ook is in 2018 de
administratieve organisatie veranderd om tot meer efficiëntie en een betere verslaglegging te komen Dit alles
heeft voor hogere kosten gezorgd, waarvan een groot deel eenmalig zijn. Door een schenking is het resultaat
voor 2018 positief. Zonder deze bate is het operationele resultaat negatief, maar laat wel
een verbetering zien ten opzichte van het jaar ervoor.
De verwachting voor 2019 is dat zowel locatie Woubrugge als locatie Nieuwkoop aan het einde van
het jaar volledig bezet zullen zijn. De locatie Woubrugge laat in 2018 een positief operationeel
resultaat zien en de verwachting is dat ook in 2019 het geval zal zijn. Door de eigen dagbesteding en
bij hogere bezetting is de verwachting dat locatie Nieuwkoop dit jaar in ieder geval kostendekkend
zal zijn. Verder zijn er plannen om meer opbrengsten te krijgen door de verkoop van onder meer
producten uit eigen tuin.
Het liquiditeitstekort, zoals op basis van de begroting 2019 berekend, wordt gegarandeerd door de oprichter
middels kortdurende leningen. Door de afloop van de kredietfaciliteit bij de ABN AMRO per eind januari is het
tekort opgelopen. Dit is deels opgevangen door de toetreding van twee partijen tot de Vrienden van Inversa
middels het verstrekken van een kortdurende lening. Naar verwachting zullen de liquiditeiten aan het einde van
2019 voldoende zijn.
Het bestuur is positief gestemd over de stijgende lijn die het resultaat van de stichting laat zien en
heeft er het volste vertrouwen in dat alle maatregelen die zijn genomen om tot een sluitende exploitatie
te komen in 2019 zichtbaar zullen worden.
2018 was een jaar vol activiteiten op en rond de boerderijen. Familie, vrienden, bekenden en anderen die Inversa
een warm hart toedragen hebben bijgedragen in het bedenken, uitvoeren en financieren van diverse activiteiten.
Het jaar begon met een nieuwjaarsborrel voor bewoners, familie en relaties. Gedurende het jaar werden er de
bekende klusdagen georganiseerd, met inzet van bewoners, familie, vrijwilligers en andere bekenden werden er
verschillende onderhoudstaken opgepakt. In Maart werd er deelgenomen aan de NLDOET dagen, Met hulp van
de Rotary club Alphenwoubrugge werd in Woubrugge gestart met een deel van de loods in te richten tot een
gezellige en aangename dagbestedingsruimte.
Het Ashram College uit Nieuwkoop organiseerde in Nieuwkoop een middag met activiteiten,. In juni was de .
boerderij in Woubrugge gastheer voor de Stofwisseltour 2018.
Een aantal activiteiten konden mede georganiseerd worden dankzij de inzet van sponsoren en donateurs. Zo
werd één van de twee bussen voor vervoer vervangen en kunnen de bewoners aankomende jaren weer veilig de
weg op. Werden er gedurende het jaar een groot aantal planten gedoneerd om het erf op te fleuren. Donateurs
zorgde ervoor dat de nieuwe dagbestedingsruimte van binnen geschilderd werd en voorzien van verwarming. In
het najaar organiseerde Inversa in samenwerking met Stichting Beijzonder Welkom een winterfair in
Nieuwkoop.

