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Stichting Perspectief Jaarverslag 2018 
 
Vakantiefonds voor boeren en tuinders in de knel 
Het jaarverslag van 2018 geeft een toelichting op de uitgangspunten en doelstellingen en de zaken die dit jaar 
zijn gerealiseerd. 
De Stichting Perspectief bestaat sinds 2005. Ze is opgericht ten behoeve van boeren en tuinders en hun 
gezinnen die door een structureel laag inkomen in de problemen zijn geraakt, waarvan de gevolgen leiden tot 
armoede, onzekerheid, sociale uitsluiting, gedwongen bedrijfsbeëindiging, verlies van (levens)werk en inkomen 
en persoonlijke identiteit, verlies van veerkracht door fysieke werkdruk en psychische en emotionele 
spanningen. Door het bieden van een éénmalige financiële steun kunnen deze boeren- en tuindersgezinnen 
mogelijk van rust en ontspanning genieten. Dit kan d.m.v. een korte vakantie, een dagje uit of een bijdrage in 
sommige kosten die nergens anders gedeclareerd kunnen worden. 
 
Perspectief en de activiteiten in 2018 
In 2018 hebben we voldoende financiële middelen verworven om 10 boeren- en tuindersgezinnen een 
ondersteuning te bieden. We zijn dankbaar voor de inkomsten van individuele giften en donaties, van collectes 
van kerken en van het Bisdom Rotterdam. Helaas zijn wij voor het jaar 2018 niet op de lijst gekomen van  
Steunpunt Zuidoost van de Protestantse Kerk Nederland.  
Voor 2019 hebben we de aanvraag gekregen en hebben we een positief bericht ontvangen. We staan dus weer 
op de lijst voor 2019. 
Een beknopt overzicht van de jaarrekening en balans over 2018 is op onze website te vinden 
www.vakantiefondsperspectief.nl of op te vragen bij het secretariaat.  
 
Perspectief wil het volgende bereiken: 
Financiële steun bieden bij vakantie, rust en ontspanning.  
De agrarische gezinnen die in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning worden voorgedragen door 
hulpverlenende instanties zoals de ZOB, maatschappelijk werk of vanuit de diaconie, pastoraat of anderszins. 
De beoordeling van de aanvragen wordt gedaan door het Stichtingsbestuur dat zich, indien wenselijk laat 
adviseren. De bemiddeling en nazorg worden zorgvuldig uitgevoerd. 
Het werven van fondsen en donaties. 
De werving van financiële middelen wordt gedaan via een eigen folder waar het schilderij van Ria Bouwhuis, 
mede-initiatiefnemer tot de oprichting van Stichting Perspectief op staat en welke wij ook voeren op ons 
briefpapier. We zijn hier heel trots op. Elk jaar worden de cijfers en resultaten in een jaarverslag bekend 
gemaakt.  
Waardigheid van de boerengezinnen centraal stellen. 
Bij het opsporen van gezinnen die in aanmerking komen, staat een integere benadering voorop. De erkenning 
van de problematiek en het luisteren naar hun ervaringen is van groot belang bij een betrouwbare hulpverlening. 
Aandacht vragen voor de problematiek. 
De betrokken organisaties van de Stichting Perspectief vinden het van belang om blijvend aandacht te vragen 
voor de lage inkomensproblematiek van agrariërs. Daarmee wordt aandacht gevraagd van overheid, politiek, 
maatschappij en kerken, en willen we een signaalfunctie afgeven. Bijvoorbeeld door na de jaarvergadering een 
persbericht uit te geven: met wat informatie, om te laten weten dat we als Stichting Perspectief nog bestaan, dat 
het een noodzaak is, dat we hulp bieden, dat vakantie niet vanzelfsprekend is, dat inkomens in de agrarische 
sector zeer verschillend zijn, etc. Dit persbericht zullen we zoveel mogelijk verspreiden naar agrarische bladen, 
hulpverlening, netwerken, website, etc. En folders verspreiden daar waar mogelijkheden zijn en er aanleiding 
voor is. 
 
Perspectief en lage inkomens in de landbouw 2018 
Door verschillende oorzaken waren bepaalde inkomens in de landbouw laag tot zeer laag. Alom wordt de grote 
regeldruk ervaren. De controles nemen hand over hand toe, maar boeren voelen zich vaak niet gesteund of 
gehoord. Aan de problematiek werd op diverse fronten aandacht besteed. Zo verscheen in het dagblad Trouw 
een serie ‘De staat van de boer’, een groot opinieonderzoek onder agrariërs. 
 
Perspectief en de landbouw 
Minister Schouten van Landbouw wil een meldpunt voor boeren in psychische nood. 
Er bestaan al langer zorgen over het geestelijk welzijn van sommige agrariërs. Terwijl boeren soms voor lastige 
keuzes komen te staan om het hoofd boven water te houden, hebben zij vaak het gevoel door menigeen in de 
steek gelaten te worden en worden zij op zichzelf teruggeworpen. Het aantal milieuregels is flink toegenomen en 
de bedrijfsvoering is vaak sterk afhankelijk van externe factoren, waarop ze geen invloed kunnen uitoefenen, 
zoals de prijs van vlees en melk. Er komt een landelijk meldpunt en er is een nauwe samenwerking met 113 
suïcidepreventie. Onze penningmeester heeft meegewerkt aan een tv- programma over suïcidepreventie door 
zijn verhaal te doen; dit was zeer indrukwekkend. 
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Tevens is de minister voorstander van kringlooplandbouw; landbouw en voedselproductie zijn geen zaak van 
boeren alléén. Ook de consument spreekt een woordje mee en de industrie en de banken. De visie gaat niet 
alleen over de boer, visser of tuinder. Het gaat over ons allemaal, over ons hele voedselsysteem. 
Knelpunt in het huidige voedselsysteem zit bij de consument en de supermarkten. De consument kiest graag 
goedkoop, waardoor de boer (te) weinig betaald krijgt. 
We blijven als Perspectief nog steeds nodig omdat er nog steeds gezinnen zijn die tussen wal en schip vallen. 
Voor hen kunnen wij het verschil maken. 
 
Hulpvragen 
De hulpvragen die bij ZOB, maatschappelijk werk, land- en tuinbouworganisaties, gemeenten w.o. WMO loket, 
pastoraat en diaconaat, vertrouwensloket, welzijn landbouwhuisdieren en Sensoor binnen komen, zijn de laatste 
jaren intensiever geworden. Vooral de psychosociale problemen worden groter en vragen extra aandacht. Door 
de veranderende wetgeving van de invoering van de participatiewet is het nog moeilijker om de hulpvragers in 
een sociaal vangnet te krijgen. In deze situaties treft men vaak boeren- en tuindersgezinnen aan die te maken 
hebben met onoverkomelijke problemen. Een luisterend oor, hulpverlening en daarbij een steun in de rug door 
een financiële gift voor vakantie, kan het gezin wat hulp bieden en een moment van verlichting geven.  
 
Vanuit het bestuur 
Het bestuur is in 2018 één keer bijeen geweest, het betrof de jaarvergadering. 
Voor het nieuwe jaar 2019 hebben we weer de bijdragenadvieslijst van Gelderland van de Protestantse Kerk 
ontvangen, we hebben de vragenlijsten ingevuld en per mail verzonden naar het aangegeven mailadres. We zijn 
zeer verheugd dat onze aanvraag positief is beoordeeld en we nu weer op de lijst staan, die aan de diaconieën 
in de provincie Gelderland is verzonden 
Het bestuur kreeg ook reacties van gezinnen binnen waarvoor we dit jaar net iets meer konden betekenen door 
middel van een vakantie:  
‘We hebben een ontzettend lieve bijdrage gekregen. Wat een verrassing!’ ‘Na al onze zorgen zowel geestelijk, 
lichamelijk als financieel kwam dit echt als een onverwacht cadeau. We kwamen weer vol goede moed thuis en 
kijken heel fijn op deze fijne, zonnige dagen terug.’  
‘Wij willen jullie enorm bedanken voor de fijne vakantie die we mochten hebben in het aangeboden huisje. Het 
was een hele fijne plek om ons hoofd leeg te maken, wat een fijne familie.’ 
‘We waren helemaal ontdaan van dit geweldige initiatief, we waren financieel en psychisch heel erg aangedaan 
door de crises.’ 
‘Wij hebben van uw Stichting geld gekregen om er even tussenuit te gaan na een heftige periode met ons 
bedrijf, wij willen u hiervoor hartelijk danken. Het wordt zeer gewaardeerd door ons dat er mensen zijn die in 
moeilijke tijden toch voor een ander klaar staan.’ 
Het Bisdom Breda heeft ons gevraagd de activiteiten van onze Stichting Perspectief nader toe te lichten. Er zal 
een afspraak gemaakt worden. 
De privacyverklaring is opgesteld. 
Graag willen wij accountantskantoor Flynth te Elst hartelijk danken voor het gratis beschikbaar stellen van de 
vergaderruimte en de goede verzorging van koffie en thee. 
Uiteraard ook dank aan onze webmaster die altijd maar weer alles belangeloos op de site plaatst. 
 
Uitnodiging jubileum bijeenkomst Zorg om Boer en Tuinder  
Op vrijdag 23 november vierde de ZOB dat er 30 jaar geleden een initiatief is genomen om boeren en tuinders te 
ondersteunen bij (gedwongen) bedrijfsbeëindiging en een luisterend oor te bieden, mee te denken bij twijfels 
over de richting van het bedrijf, de zorgen over financiën of andere zaken, waaronder problemen van 
psychosociale aard. Door de tegenwoordige druk op de agrarische sector is deze rol nog steeds relevant en 
wordt zelfs groter. 
In deze bijeenkomst nam de voorzitter van Perspectief, Agnes te Molder na 25 jaar afscheid als vrijwilliger bij de 
ZOB. Agnes werd geprezen om haar luisterend oor in een vertrouwde sfeer. 
Ze diende het belang van boer en tuinder. Ze durfde door te vragen en zag altijd een sprank van hoop. De leden 
van Perspectief waren blij dat we erbij waren en zo onze voorzitter in het zonnetje gezet te zien worden. Ze 
verdient dit ook wat Perspectief betreft dubbel en dwars. 
  
Agnes te Molder- Schilderink, voorzitter 
Aartje Bredenoord, secretaris 
Jouk Dunnink, penningmeester 
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