Verklaring Raad van Toezicht bij de jaardocumenten 2020
Molendrift heeft in veel opzichten een goed 2020 achter de rug. In lijn met de afgelopen jaren heeft Molendrift
een geleidelijke en zelfstandige groei van de organisatie meegemaakt en zijn bij voortduring nieuwe
kansen en mogelijkheden ontwikkeld en ook benut. De positie van Molendrift in de sector is zeer solide.
Vernieuwend denken en samen ondernemen staan centraal bij de organisatie en alle medewerkers. De
kwaliteit van de dienstverlening van Molendrift wordt alom gewaardeerd en geprezen.
De jaarrekening 2020 toont een stijgende omzet en een goed resultaat. De liquiditeit (de financiële
middelen) en de solvabiliteit (de reserves) van de organisatie zijn goed.
Ook Molendrift had in 2020 te maken met de gevolgen van het Corona virus. Het is Molendrift echter
gelukt om de hulpverlening vanaf het eerste begin goed te continueren onder meer via de inzet van
beeldbellen. Hierbij is er veel gevraagd van de medewerkers wat betreft inzet en flexibiliteit. Als extra
inspanning werd een actie gestart waarbij aan cliënten, die dat niet zelf konden, tablets en laptops werden
verstrekt. Dit is mede mogelijk gemaakt door vele donateurs. Op deze wijze kon de behandeling via
beeldbellen voortgezet worden en konden de cliënten ook gewoon de digitale schoollessen blijven
volgen. Opmerkelijk was bovendien het lage ziekteverzuim in 2020 van 2,3%.
De investeringen van Molendrift waren in 2020 gericht op het borgen en continueren van de hoge
kwaliteit van de dienstverlening en de doorontwikkeling van de zorg. In dit verband kunnen worden
genoemd de uitbreiding van de huisvesting in Groningen, de continue aandacht voor de opleiding van
medewerkers, de ingebruikname van het Gezondheidscentrum Lloydsterras in Veendam en de nieuwe
ontwikkelingen als de uitrol van Samen1Plan in Vlaanderen en het verbeteren van de crisiszorg voor
jeugdige cliënten in de provincie Groningen. Ook hadden meerdere investeringen in het zorglandschap
het karakter van donaties gedaan vanuit het oogpunt van maatschappelijke betrokkenheid.
De Raad van Toezicht is van oordeel dat de jaarrekening 2020 goed inzicht geeft in de financiële situatie
van de organisatie en heeft op basis van de presentatie en bespreking hiervan haar akkoord gegeven. De
Raad van Toezicht spreekt om die redenen haar grote waardering uit aan alle medewerkers van
Molendrift die er ook in 2020 weer in geslaagd zijn topkwaliteit in de zorg te blijven leveren.
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