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Stichting Perspectief Jaarverslag 2019 
 
Vakantiefonds voor boeren en tuinders in de knel 
Het jaarverslag van 2019 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 2019 
In 2019  hebben we voldoende financiële middelen verworven om acht 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.   
Voor 2019 hebben we een positief bericht ontvangen inzake de Bijdragenadvieslijst 2019 van Gelderland van de 
Protestantse kerk. We staan dus weer op de lijst voor 2019. 
Een beknopt overzicht van de jaarrekening en de balans over 2019 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 afbeelding wij ook voeren op 
ons briefpapier. We zijn hier heel trots op. Elk jaar worden de cijfers en de 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 actief zijn, 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, websites, etc. En folders verspreiden daar waar mogelijkheden zijn en er aanleiding 
voor is. 
 
Perspectief en lage inkomens in de landbouw 2019 
Door verschillende oorzaken waren bepaalde inkomens in de landbouw laag tot zeer laag. De afgelopen jaren 
lag het aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens vaak boven de 30%. Alom wordt de grote regeldruk 
ervaren. De controles nemen hand over hand toe, maar boeren voelen zich vaak niet gesteund of gehoord.  
 
Perspectief en de landbouw 
Minister Schouten heeft haar Realisatieplan Kringlooplandbouw gepresenteerd. In het plan staan verschillende 
acties vanuit het beleid, die het voor de agrariërs makkelijker moeten maken om te gaan boeren volgens de 
principes van de kringlooplandbouw. Terecht constateert ze ook dat een gezond economisch perspectief voor 
agrarische ondernemers een harde voorwaarde is om de overstap naar kringlooplandbouw te kunnen maken. 
Maar de vraag is of de kringlooplandbouw niet stuk gaat lopen op de harde wetten van de economie, de toch 
min of meer autonome krachten in de landbouwsector. In het afgelopen jaar kreeg de sector te maken met de 
stikstofcrisis en CO2. Met name de stikstofcrisis heeft een enorme impact. Voor het eerst sinds jaren gingen 
boeren massaal demonstreren. 
Ook kwam daar de schadelijke Pfas (verzamelnaam van giftige verbindingen die worden gebruikt onder meer in 
Teflon, waterafstotende kleding en blusschuim) nog bij, zodat ook de bouw deels stil kwam te liggen. De 
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overheid zal hier richtinggevend in op moeten treden. De bron zal aangepakt moeten worden en gezocht moet 
worden naar alternatieven. 
Knelpunt in het huidige voedselsysteem zit voornamelijk bij de consument en de supermarkten. De consument 
kiest graag goedkoop, waardoor de boer (te) weinig betaald krijgt. 
We blijven als Perspectief 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 De Luisterlijn 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.  
 
Onze nieuwe voorzitter stelt zich voor 
Beste mensen, 
Via dit schrijven stel ik me even voor: Wim Verbeek, 62 jaar, gehuwd, wonende in Keldonk (Brabant). 
Onlangs ben ik door een bestuurslid van Stichting Perspectief, Frits van den Bosch, benaderd of ik als 
afgevaardigde vanuit Stichting Zorg Om Boer en Tuinder mij kandidaat zou willen stellen als nieuwe voorzitter 
van Stichting Perspectief. Omdat ik als hulpverlener met het vrijwilligerswerk Zorg Om Boer en Tuinder bij vele 
boeren en tuinders al veel ervaring opgedaan heb en weet wat er allemaal afspeelt, trekt mij deze functie als 
voorzitter van deze stichting zeker aan. 
Door deze functie te aanvaarden en ook mede bekrachtigd en ondersteund door het huidige bestuur van 
Stichting Perspectief volg ik hiermee de functie van de oud-voorzitter Agnes te Molder op.  
Agnes heeft deze functie (10) jaren met al haar passie en inzet vervuld, vele uren, dagen heeft zij zich hiervoor 
ingezet, met alle respect namens alle medewerkers van Stichting Perspectief. Agnes, namens ons allen hartelijk 
dank daarvoor!! 
In deze bewogen tijd in alle onzekerheid op alle gebied in land- en tuinbouw zullen er nog vele mensen gebruik 
kunnen en mogen maken van de mogelijkheden die wij als Stichting Perspectief hun kunnen bieden, nl. 
geldelijke bijdrage, een kleine trip of vakantie. Even ertussen uit, niet dat je dan alles kwijt bent, maar even een 
adempauze, die je toch weer een beetje lucht geeft en iets ontspannen kunt doen samen of met je kinderen, die 
dit ook hard nodig hebben. 
Ik ben namens de Stichting, de sponsoren die de giften hebben gedaan zeer erkentelijk en daarmede veel dank 
verschuldigd. Laten we hopen dat we nog vele jaren een beroep op hun mogen en kunnen doen. 
In het jaar 2019 kunnen we hiermee weer verschillende mensen/gezinnen gelukkig maken. 
Verder wil ik mijn volledige inzet tonen en samen met alle andere medebestuurders deze Stichting Perspectief 
nog lang een goed bestaan geven. 
Met vriendelijke groet, 
Wim Verbeek 
 
Ons nieuwe bestuurslid stelt zich voor 
Mijn naam is Jan G. Derksen en ik ben geboren op 26 juni 1951 op een boerderij in de Gemeente Steenderen. 
Ik kwam bijna tegelijk met mijn tweelingzus ter wereld. Wij maakten het gezin met vijf kinderen compleet en 
binnen enkele weken zijn we al verhuisd naar een splinternieuwe boerderij, omdat de oude boerderij in de oorlog 
in vlammen was opgegaan. 
Mijn vrouw en ik wonen, met veel plezier, in het prachtige achtkastelen dorp Vorden. Sinds vorig jaar wonen wij 
aan de rand van het dorp met uitzicht over de weilanden. Een oud huis met een prachtige tuin om fit in te 
kunnen blijven en mijn hobby (konijnenfokkerij) te kunnen beoefenen.  
Opgegroeid met de veehouderij waar de MRIJ-fokkerij hoog in het vaandel stond. Omdat de boerderij door één 
van mijn broers werd overgenomen, was het mijn voorkeur om iets in de rundveehouderij te doen. Na de 
middelbare landbouwschool en militaire dienst kon ik inderdaad aan de slag in de rundveeverbetering. Daar heb 
ik 44 jaar met heel veel plezier gewerkt. Begonnen bij de fokvereniging Ede en geëindigd bij CRV. Daartussen 
hebben verschillende werkgevers gezeten, echter altijd in de vee-verbetering.  
Heb dus van mijn passie mijn beroep kunnen maken, hoewel ik moet zeggen dat ruim 80% van mijn taken heeft 
bestaan uit het leidinggeven aan allerlei verschillende groepen en afdelingen. 
Dat werk heeft mij heel veel voldoening gegeven, medewerkers/collega’s in hun kracht zetten en op een hoger 
plan brengen. Sinds ruim twee jaar ben ik met pensioen en heb redelijk snel na mijn pensionering een training 
gevolgd bij de ZOB (Zorg Om Boer en Tuinder). Vandaaruit is mij gevraagd om voor ZOB-regio oost als 
afgevaardigde te fungeren bij de Stichting Perspectief.  
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Ik ben van mening dat je je leven lang leert en dat leren niet ophoudt bij de pensionering. Het vrijwilliger zijn bij 
de ZOB geeft mij dan ook veel voldoening en ik ga ervan uit dit ook bij Perspectief te vinden.  
Daarnaast is het altijd erg leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en te leren kennen. 
 
Vanuit het bestuur 
Het bestuur is in 2019 één keer bijeen geweest, het betrof de jaarvergadering. 
Wijzigingen in het bestuur. Onze voorzitter, Agnes te Molder, heeft te kennen gegeven dat ze wil stoppen met de 
werkzaamheden voor de Stichting Perspectief; ze is vanaf maart 2009 voorzitter geweest. Wij danken haar voor 
haar inzet en wensen haar alle goeds toe. Agnes op haar beurt bedankt ons en geeft aan dat ze een goede en 
zinvolle periode heeft afgesloten. We mogen als  nieuwe voorzitter verwelkomen Wim Verbeek. We zijn 
bijzonder blij dat hij het voorzitterschap van Agnes over wil nemen. Als lid van het bestuur kunnen we 
verwelkomen Jan Derksen. We zijn heel blij met twee nieuwe bestuursleden; we mogen ons bevoorrecht weten 
dat alle bestuursfuncties bezet zijn. 
Voor het nieuwe jaar 2020 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. Wij zijn blij dat we er voor konden zorgen dat de mensen in een andere omgeving er 
even tussenuit konden om zo even de zorgen te vergeten. Dit kunnen we niet realiseren als we niet zulke 
prachtige giften binnen krijgen, waar wij als bestuur ook stil van worden. Dit willen we nadrukkelijk noemen, 
omdat er vanuit de kerken initiatieven genomen worden die voor ons gelden opleveren om ons werk te kunnen 
blijven doen. We voelen ons daar zeer door gesteund. 
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 en snel op de website plaatst.     
 
 
Wim Verbeek, voorzitter 
Aartje Bredenoord, secretaris 
Jouk Dunnink, penningmeester 
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