Jaarverslag 2016

De eerste maanden van 2016 stonden in het teken van het opzetten van de organisatiestructuur
van het project op Wijnhoeve de Colonjes. Als beginnende stichting hebben we gezocht naar
partners die ons kunnen ondersteunen in het realiseren van onze droom. We zijn blij dat we met
Stichting Driestroom op een professionele manier onze zorgactiviteiten hebben kunnen borgen.
Met Wijnhoeve de Colonjes hebben we bevlogen wijnmakers aan ons weten te binden met een
groot hart voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.
Opstart project op Wijnhoeve de Colonjes
2016 stond in het teken van het opstarten van het eerste project van stichting Op de
Toekomst! op Wijnhoeve de Colonjes in Groesbeek. Begin mei in de stralende voorjaarszon zijn we
begonnen met de aanplant van één hectare met circa 2.200 wijnstokken. De wijnstokken zijn van
het ras Helios en Muscaris, die uitermate geschikt zijn voor het klimaat in Nederland, vanwege hun
relatief vroege rijping. Met De Colonjes heeft de stichting een overeenkomst gesloten dat Op de
Toekomst! de investering voor haar rekening neemt van deze nieuwe wijnstokken. Als
tegenprestatie ontvangt Op de Toekomst 1.030 flessen wijn. Op de Toekomst! heeft hierbij het recht
om inkomsten te genereren door middel van crowdfunding met deze flessen.
Het onderhoud van de nieuwe aanplant zal een belangrijke deel uitmaken van de
werkzaamheden van de werknemers van Stichting op de Toekomst! Ons streven is om in 2017 een
groep van 6 tot 8 werknemers te kunnen begeleiden op ons project in Groesbeek. Het eerste jaar
bestempelen wij daarbij als pilotjaar. Het doel is goede contacten op te bouwen met zorgpartijen,
wijnhoeve de Colonjes en om medewerkers te verbinden aan ons project.
Bestuur
Op 31 december 2016 zijn de volgende bestuurders betrokken bij Stichting op de
Toekomst!:
Geert Schimmel - voorzitter;
Rolf Vreugdenhil - secretaris;
Wouter Schimmel - penningmeester
In mei 2016 hebben is Dirk Vreugdenhil uitgetreden als bestuurder, omdat hij als projectleider in
dienst is gekomen bij de Stichting. Zijn plaats en functie in het bestuur zijn overgenomen door Rolf
Vreugdenhil.
Projectleider
Per 1 juli 2016 is Dirk als projectleider in dienst bij de Stichting. Dirk zal in totaal drie dagen per week
voor de Stichting werken. Eén dag per week als vrijwilliger en de andere twee als betaalde kracht.
Dit contract wordt opgesteld voor een half jaar. Op maandag en dinsdag is Dirk actief op de
wijngaard en op donderdag werkt hij op het kantoor aan de Graafseweg.
Zorgpartijen en samenwerking
Het afgelopen jaar hebben wij veel gesprekken gevoerd met diverse zorgpartijen in de regio van
Nijmegen. Concreet zijn er meerdere gesprekken geweest Stichting Driestroom, RIBW en Pro
Persona. Met Driestroom is er een samenwerkingsverband ontstaan waarbij men een medewerker
Groen beschikbaar heeft gesteld voor één dag per week op de wijnhoeve om medewerkers te
begeleiden. Dit is Rosien Ramaker. Wij zijn enorm blij met haar inzet en enthousiasme. Daarnaast

maken wij voor het regelen van zaken met de gemeente gebruik van het Driestroomloket. Dit is in
2016 voor één medewerker gebeurd.
De zorgorganisaties die wij gesproken hebben zijn enthousiast over ons doel en ons project. Helaas
resulteert dit nog niet in voldoende aanmeldingen. Dit heeft een aantal oorzaken die voornamelijk
liggen in de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten. Dat betekent concreet dat
gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan
langdurig zieken. We merken dat iedereen nog erg aan het zoeken is naar de juiste weg.
De laatste maanden van dit jaar hebben we besloten om ook contact te zoeken met
eerstelijnszorgverleners zoals psychologen en huisartsen in de regio Groesbeek. In het najaar van dit
jaar hebben we een goed contact kunnen leggen met onder andere een Psychologenpraktijk
aan de Knapheideweg. In 2017 zullen we deze contacten intensiveren.
Medewerkers
Vanaf de start van ons project begin mei werkt er een medewerker op ons project op de
wijngaard. Wij hebben hem de afgelopen maanden zien groeien en bloeien, al ging dat wel met
ups en downs. Hij werkt op maandag, dinsdag en donderdag op de Wijnhoeve onder leiding van
Dirk en Rosien. Daarnaast is Geert volop bezig het samen ontdekken waar zijn talenten en passies
liggen. Dit gebeurt onder meer door gesprekken, testen, maar bijvoorbeeld ook de
bedrijfsbezoeken in een supermarkt en een laboratorium. Inmiddels zijn we zo ver dat er een
concreet plan ligt om een studie te starten die bij zijn talent en ambitie past. Dit zijn de verhalen
waar wij het voor doen. Prachtig om te zien hoe naast de wijnplanten de zelfwaardering en het
zelfvertrouwen groeit.
Wijnhoeve De Colonjes
Wij zijn super blij met de toffe samenwerking met Wijnhoeve De Colonjes. We herkennen elkaar
meer en meer in onze sociale doelstelling. Daarnaast is het fijn dat het op persoonlijk vlak ook
enorm goed klikt. De werkomgeving is een prachtige plek om structuur en ritme op te doen.
Heldere afspraken zorgen ervoor dat de wijngaard ook door onze medewerkers wordt ervaren als
een prettige en bovenal veilige werkomgeving.
Vrijwilligers
Afgelopen maanden konden wij steeds terugvallen op een prachtig groep met vrijwilligers. Van af
en toe een dag tot wekelijks, dat is hartverwarmend. Naast de praktische hulp die vrijwilligers
bieden in het onderhoud van de wijngaard, is het ook mooi om dat de vrijwilligers functioneren als
een vertrouwde sociale omgeving voor onze medewerkers.
Vrienden van de Wijngaard
Rondom ons project is een snelgroeiende groep Vrienden van de Wijngaard die een wijnstok
hebben geadopteerd. In 2016 zijn er 65 wijnstokken geadopteerd. Op 15 oktober heeft het
oogstfeest op de wijngaard plaatsgevonden. Hierbij zijn alle vrienden van de wijngaard
uitgenodigd. Een gezellige dag, met circa 75 bezoekers, waarop we de laatste druiven van het
seizoen hebben geoogst en samen feest hebben gevierd.
Fondsen
Dit jaar is ook een begin gemaakt met het zoeken van fondsen die de Stichting financieel willen
ondersteunen. Er is een selectie gemaakt van ongeveer acht fondsen waarmee in 2017 contact

zal worden gezocht. In 2016 zijn er twee aanvragen gedaan, waarvan er één is afgewezen en één
is toegewezen. De laatste betrof het Canon Care Programma van Canon Nederland N.V.
Diversen
Op donderdag 15 december heeft het Tv-programma 'Geloof en een hoop liefde' aandacht
geschonken aan ons werk op de wijngaard. Geert vertelde waarom we aan dit project zijn
begonnen en wat zijn persoonlijk motivatie is. Een mooi item met prachtige beelden en leuke
reacties.
Op woensdag 21 december stond Stichting op de Toekomst! samen met Wijnhoeve de Colonjes
op de kerstmarkt van de Hooijmaat in Arnhem. Wij hebben daar een leuk contact met sociaal
horecaondernemer Lennard de Ruijter die ook participeert in de ODD (Ondernemersgroep
Driestroom). De Hooijmaat is voornemens om Colonjeswijn te schenken waarbij er een percentage
van de opbrengst ten goede komt aan Op de Toekomst!
Het bestuur van Stichting op de Toekomst! heeft op haar bestuursvergadering van 14 februari 2017
het jaarverslag 2016 besproken en goed bevonden.
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