Stichting Zebra-Zorg
-Zorg met een streepje extra-

ANBI
Stichting Zebra-Zorg is een door de overheid Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat uw schenkingen belastingvoordeel voor u opleveren. Door onze ANBI
status ziet de overheid erop toe dat financiële middelen of schenkingen uitsluitend
besteed worden om statutaire doelstellingen te behalen.
Algemene gegevens
Naam: Stichting Zebra-Zorg
Fiscaalnummer: 8191.59.426
Adres: Vogelenzangseweg 240
Postcode en plaats: 2114 CH Vogelenzang
Telefoonnummer: 06–51 55 89 16
E-mailadres: info@zebrazorg.nl
Website:www.zebrazorg.nl
Bestuurssamenstelling 2020
Dagelijks bestuur
Jacqueline Nijssen en John van Oossanen
Raad van toezicht 2020
Voorzitter: Lia de Ridder
Secretaris: Anja Teeuwen
Algemeen Bestuurslid: Folkert Winkel
Beleid Stichting Zebra-Zorg
De Stichting Zebra-Zorg heeft ten doel: het bieden van zorg aan diverse doelgroepen,
doch meer in het bijzonder kinderen en jonge mensen met een beperking, middels
activiteiten gebaseerd op de combinatie mens en natuur in de vorm van dagbesteding.
Stichting Zebra-Zorg is ontstaan vanuit de visie dat ieder mens uniek is en ieder
hulpvragend mens recht heeft op kleinschalige vraaggestuurde zorg. Zebra-Zorg is een
plaats waar iedereen zichzelf kan zijn, waar niet wordt gekeken naar beperkingen maar
waar juist de mogelijkheden van een ieder tot ontplooiing kunnen komen. Wij bieden de
kinderen en de jongeren een rustige en veilige omgeving met veel ruimte om te
ontplooien. Met deze vorm van zorg brengen we mensen met een beperking in contact
met het leven op de boerderij. Naast de verzorging van de dieren of activiteiten in de
omgeving is er ook ruimte voor spel.
Wij staan voor:
o Een platte organisatie, waardoor we snel beslissingen kunnen nemen en de
organisatie kunnen afstemmen op de vraag van de deelnemers.
o Wij zijn eenvoudig te benaderen voor zowel de deelnemers als hun familie
o Wij werken met kleine groepen deelnemers waardoor er veel ruimte is voor
persoonlijk contact.
o Wij hebben deskundigheid op het gebied van de doelgroep en in het bijzonder
op het gebied van totale communicatie.
o Wij maken in onze begeleiding dankbaar gebruik van de natuurlijke omgeving
en de aanwezige dieren.
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Begeleiders
Om aan onze doelstelling invulling te geven, werken we in een hecht team van uiterst
betrokken en vakbekwame medewerkers. Het team wordt in de praktische uitvoering
ondersteund door stagiaires en vrijwilligers.
Kwaliteit hoog in het vaandel
In al onze dagelijkse activiteiten hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Stichting
Zebra-Zorg is in het bezit van het keurmerk “Kwaliteit laat je zien” van de Federatie
Landbouw en Zorg. Daarnaast is de stichting erkend als opleidingsinstituut voor zowel
MBO als HBO opleidingen. Iedereen die op de boerderij werkt dient over een Verklaring
Omtrent Gedrag te beschikken.
Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht en het dagelijks bestuur ontvangen geen financiële (of andere
vorm van) vergoeding voor hun werkzaamheden in het bestuur.
Werknemers in dienst van de Zebra-Zorgboerderij volgen de CAO Gehandicaptenzorg.
Doelstelling
De Stichting Zebra-Zorg heeft ten doel: het bieden van zorg aan diverse doelgroepen,
doch meer in het bijzonder kinderen en jonge mensen met een beperking, middels
activiteiten gebaseerd op de combinatie mens en natuur in de vorm van dagbesteding.
Verslag uitgeoefende activiteiten in 2019
Voor een uitgebreide verantwoording verwijzen wij graag naar het Maatschappelijk
Jaarverslag https://www.kljz.nl/keurmerkregister/download/jaarverslag/411/3384
Financiële verantwoording
Om inzicht te krijgen in de financiële gang van zaken van Stichting Zebra-Zorg, vindt u
hier binnenkort onze balans en verlies- en winstrekening van 2019.
De financiële administratie wordt op vrijwillige basis verzorgd door de heer Y. van der
Meer, controller.
CROP registeraccountants te hoofddorp verzorgt de jaarlijkse samenstellingsverklaring.
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