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Het is weer een bijzonder jaar geweest omdat er het hele jaar door coronamaatregelen waren. De 
verwachting was dat Corona dit jaar klaar zou zijn en dat we weer volop bezoeken zouden kunnen 
gaan afleggen. Helaas is gebleken dat veel instellingen aan hebben gegeven liever geen 
contactbezoeken af te leggen. Daarom hebben we niet de doelen kunnen halen die we voor ogen 
hadden.  
 
Het grootste doel is nieuwe deelnemers aantrekken. Gelukkig is dit deels wel gelukt, de omzet is 
hoger dan het jaar ervoor. Mede mogelijk door nieuwe deelnemers en ook omdat we budgetten 
hebben kunnen verhogen bij bestaande deelnemers. Voor het werven van deelnemers is een PR-plan 
opgesteld, ook zijn er in 2021 meer mensen gezocht die WMZ kunnen promoten bij andere 
zorginstellingen en bij gemeenten. 
 
Daar waar we in 2020 een groot verlies hebben geleden mede vanwege de coronasteun die voorlopig 
als negatief is geboekt, hebben we dit jaar beter gedraaid en wordt er zelfs een kleine winst geboekt. 
 
Doordat halverwege het boekjaar het er naar uitzag dat er met een verlies geëindigd zou worden, 
heeft het bestuur besloten allemaal een loondag in te leveren ofwel een dag vrijwillig aan het werk 
gegaan. Dit heeft er mede voor gezorgd dat 2021 met een positief saldo eindigt. 
 
Er zijn diverse subsidies aangevraagd. Voor nieuwe klusbussen, dit is gelukt en heeft ervoor gezorgd 
dat er twee grote bussen zijn aangeschaft. Deze zijn volledig gefinancierd middels fondsen en 
subsidies. De fondsen zijn VBNO-ondernemersfonds Groningen, Vinci-foundation, statiegeldactie van 
Jumbo en Coop, Emmafoundation en een paar mensen die producten hebben verkocht en het geld 
hebben gedoneerd.  
 
Doordat er aan ons een pand ter beschikking is gesteld met vier appartementen konden we in 
november 2020 beginnen met het bieden van woonbegeleiding. Dit is ook financieel aantrekkelijk 
want voor woonbegeleiding staan grotere budgetten. Dit helpt WMZ financieel gezonder te worden.  
 
Doordat de verloning niet 100% was, heeft een van de begeleiders per 1 januari afscheid genomen 
van WMZ. Ook heeft een andere begeleider te kennen gegeven in 2021 de werkzaamheden af te 
bouwen in verband met persoonlijke omstandigheden. En als laatste zal een van de begeleiders 
komend jaar met pensioen gaan. Dit zorgt ervoor dat er veel gaat veranderen in de personele 
bezetting.  
 
In 2021 is gestart met het verbouwen van groenten voor de voedselbank, dit heeft 200 vouwkratten 
vol met producten opgeleverd. Voor 2022 zijn plannen gemaakt om deze opbrengst minimaal te gaan 
verdubbelen.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Voor de boerderijwinkel is een bouwvergunning afgegeven. Deze is uitgesteld tot maart 2022. Dan 
zal gestart moeten worden met de bouw anders verloopt de vergunning en zal deze opnieuw 
aangevraagd moeten worden. Daarom gaat WMZ zelf alvast beginnen door de oude bebouwing af te 
breken. Voor de nieuwbouw is een subsidieadviseur gevraagd om dit samen met WMZ te gaan 
regelen. De verwachting is dat in 2022 de eerste subsidies binnenkomen voor de nieuwbouw en dat 
WMZ dan een boerderijwinkel kan gaan plaatsen. Daarbij wordt dan ook de entree grondig 
aangepakt en zal de hoofdingang worden verplaatst naar het andere terrein.  
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