
Voor 2022 staan de volgende plannen klaar: 

 

 - Kijken naar een tweede ruimte 

 - Start tweede BBL student 

 - Uitbreiding dagen van bestaande clienten 

 - Organiseren van logeerweekenden 

 - Het vernieuwen van het pictobord 

 - Het starten van een instagram pagina 

 - Het vernieuwen van de website 

 

 

Jaarverslag 2022 

Het jaar is omgevlogen en Bib heeft allemaal leuke dingen gedaan.  

We zijn niet overal aan toegekomen.  

Bestaande cliënten hebben hun dagen kunnen uitbreiden. Een client is minder gaan werken vanwege 

haar leeftijd.  

We hebben een start gemaakt met het inventariseren van een nieuwe ruimte. In 2023 kunnen we 

een flyer maken zodat we cliënten kunnen werven voor de nieuwe locatie. Deze nieuwe locatie 

wordt voor 99% in Amersfoort gerealiseerd. In een pand waar ze vergaderruimtes verhuren. Cliënten 

die het leuk vinden om ruimtes gebruiksklaar te maken, kunnen hier aan de slag. Mirjam voert hier 

gesprekken over. 

Een tweede BBL student is gestart en is begin Maart 2023 klaar met zijn opleiding  nivo 3. Hij heeft 

aangegeven graag bij Bib te willen blijven werken. Dit kan voor twee dagen in de week 

Een BBL student heeft zijn nivo 2 afgerond en gaat nu elders zijn nivo 3 halen. We hebben afscheid 

genomen van deze leerling en hem ontzettend bedankt voor zijn inzet van het afgelopen jaar. 

Een nieuwe student Bol nivo 4 is gestart met haar stage en zal tot aan de zomer bij Bib blijven. Een 

andere Bol student nivo 4 heeft ervoor gekozen om ook haar tweede jaar bij Bib stage te lopen. Hier 

zijn we heel blij mee.  

 

Het organiseren van de logeerweekenden is nog niet van de grond gekomen. Vanwege tijdgebrek 

hebben we dit niet geregeld. Het heeft ook geen haast. Wellicht voor 2023. Anderzijds hebben we 

afgesproken dat we wellicht dagjes weg kunnen organiseren. Dit zit nog in de pijpleiding en is verder 

niet concreet gemaakt. 

Het pictobord is vernieuwd. We hebben nieuwe foto’s gemaakt en nu is deze weer compleet 



Het vernieuwen van de website hebben we ook niet gerealiseerd. De vrijwilliger die het zou doen, 

heeft een nieuwe baan gekregen en daardoor had hij helaas geen tijd meer om de website te 

vernieuwen. We hebben besloten om het zo te laten. 

 

Het starten van een instagram is niet gelukt. We hebben besloten om het bij een facebook pagina te 

houden.  

In 2022 hebben we nieuwe hesjes besteld. Deze kunnen we gebruiken als we aan het werk zijn op de 

kinderboerderij.  

We hebben afgelopen jaar dagjes uit georganiseerd voor de cliënten van bib. Ze genieten hier altijd 

weer van. Ook Sinterklaas en Kerst was weer een succes. Mede dankzij het zachte weer 

De gezamenlijke lunches zijn ook weer een succes geweest.  

Afgelopen jaar zijn we gestart met de nieuwsbrieven. Voor de ouders, cliënten, woongroepen en 

medewerkers van stichting Balans. Verder staan ze op de cloud van de stichting. Omdat we positieve 

reacties krijgen, gaan we hier volgend jaar mee door! 

Amerpoort, met wie Bib een raamovereenkomst heeft, gaat de constructie aanpassen. Dit betekent 

heel concreet dat Amerpoort 10% van de omzet van Bib wil. In Januari 2023 gaat dit in. Daarnaast 

mag er alleen gefactureerd worden wanneer de cliënten aanwezig zijn  

Wat het betekent voor Bib zal in 2023 moeten blijken. Wel zijn we van mening dat we niet aan onze 

visie voorbij willen gaan. Dit betekent dat we een kleinschalige dagbesteding willen blijven. In 2023 

gaan we monitoren welke financiële gevolgen dit heeft.  

We hebben bij Amerpoort aangegeven dat we in ruil voor de 10% graag willen rapporteren in het 

ECD systeem ten behoeve van de client en ten behoeve van de samenwerking. Dit wordt mogelijk 

gemaakt. 

Daarnaast willen we graag gebruik maken van het leerplein van Amerpoort. Dit wordt nader 

besproken 

Er is een nieuwe client gestart bij Bib. Hij neemt zijn verantwoordelijk voor het pluimvee. Dit doet hij 

erg goed. 

We hebben een laptop aangeschaft. Nu kunnen alle medewerkers, stagiaires en leerlingen hun 

huiswerk maken en opslaan. Op de beveiligde cloud van Stichting Balans staan onze gegevens en alle 

informatie. 

Voor 2023 hebben we de volgende plannen: 

- Verder onderzoeken of een tweede ruimte een meerwaarde is voor Stichting Bib 

- Een verjaardagskalender maken zodat we stil kunnen bij alle betrokken mensen 

- Een wens is om een tandem aan te schaffen zodat we lekker kunnen fietsen. 

- Weer leuke activiteiten plannen, waaronder gezamenlijke lunches 

- Hebben we meer zicht op de bedrijfsvoering van bib  

- Is de samenwerking met Amerpoort geïntensiveerd  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


