
Jaarverslag 2019 van de activiteiten van de Stichting Vrienden van het Borghuis  

De Stichting Vrienden van het Borghuis heeft in boekjaar 2019 een bedrag van totaal 
€ 17.100 ontvangen van haar donateurs. 

Eén van de doelstellingen van de Stichting is het verschaffen van middelen en het 
verlenen van steun voor de instandhouding van de beschutte werkplek voor mensen met 
een beperking bij sociaal cultureel eetcafé Het Borghuis. Daartoe heeft de Stichting in 
2019 een bedrag ad € 20.000 uitgeleend aan het Borghuis B.V. 

In 2019 heeft de Stichting Vrienden van het Borghuis een tweetal ‘Proeven van Passie’ 
bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben als voornaamste doel de 
donateurs op de hoogte te houden van de dagelijkse gang van zaken in het Borghuis en 
daarnaast om de onderlinge verstandhouding te bevorderen en ervaringen uit te 
wisselen. Door middel van maatschappelijk relevante lezingen, interviews en culturele 
activiteiten wordt de donateurs niet alleen een interessante avond aangeboden, maar 
wordt hiermee ook getracht nieuwe donateurs te werven. 

De eerste Proeve van Passie-avond stond gepland op 13 mei 2019 maar kon helaas niet 
doorgaan. Erwin, de drijvende kracht in de Borghuis keuken, was geveld door een hernia 
en organisatorisch moest het Borghuis alle zeilen bijzetten om andere boekingen door te 
laten gaan. Vandaar dat ze aan de Vrienden vroegen of wij onze Passie-avond wilden 
verzetten naar een later tijdstip. Vanzelfsprekend wilden we Het Borghuis hierin 
tegemoet komen, that's what friends are for!  

Op de bijeenkomst van 6 november was de heer Wim Kamphuis van Holdon Fun 
(Business Partner in strategie en bedrijfsvoering) onze spreker.  

Hij informeerde ons over de bedrijfsvoering van het Borghuis de afgelopen jaren en 
beschreef de noodzakelijke stappen voor een succesvolle toekomst. Wim had de 
achterliggende maanden goed inzicht gekregen in de bedrijfsvoering van het Borghuis 
want hij was gevraagd daarnaar onderzoek te doen, advies te geven en voor de 
uitvoering van verbetering te zorgen. Als bedrijfskundige heeft hij daarin ervaring en hij 
heeft tevens een horeca achtergrond.  
 
Na het onderzoek van Wim werd het proces van de toekomstrichting met het bestuur van 
de Vrienden en het bestuur van het Borghuis besproken. Aansluitend vonden de besturen 
het belangrijk om ook de Vrienden hierover te informeren tijdens een korte presentatie 
op een Passie-avond. Wim heeft op die avond de aanwezige Vrienden een aantal 
stellingen voorgelegd. De stellingen die door de Vriend(in) gekozen werden heeft hij 
meegenomen voor de definitieve strategische keuzes. Uiteindelijk gaat het bestuur de 
beslissing nemen wat er tot uitvoering gaat komen.  
 
In het afgelopen jaar heeft het bestuur van de Vrienden in dit kader diverse malen om 
tafel gezeten met het bestuur van het Borghuis en andere genodigden, om de strategie 
en beleidsvoering helder te krijgen om van daaruit stappen te kunnen ondernemen. 

 

 

 


