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Over Stichting Vrienden van Westerhout (SVVW)
De bewoners van ouderenzorginstellingen zijn tegenwoordig ouder en kwetsbaarder dan voorheen. Deze oudere en
kwetsbare mens heeft in toenemende mate fysieke en psychische gezondheidsklachten, ook
eenzaamheidsproblematiek speelt een rol. SVVW ondersteunt daar waar iets extra’s niet of niet volledig uit reguliere
middelen gefinancierd kunnen worden, zoals de Wet Langdurige Zorg of Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het
Bestuur laat zich leiden door de wensen en behoeften van groepen cliënten die wonen op de locatie Westerhout en
de bezoekers van de dagbestedingen. Met haar vermogen en de opbrengsten uit haar vermogen wil de zij culturele,
recreatieve en andere activiteiten mogelijk maken en bijdragen aan het welzijn van kwetsbare ouderen. Daarnaast
beheert en conserveert de stichting het erfgoed afkomstig uit de rijke geschiedenis van de Vleugels en Westerlicht.

Verslag van het Bestuur
Weer een jaar waarbij de pandemie een grote stempel drukte op het welzijn van onze ouderen. Ongeloof over de
beperkende maatregelen welke ook dit jaar impact had op de activiteiten van onze Stichting. Alle reden was er voor
de SVVW om, in samenwerking met Zorgcirkel Westerhout, extra in te zetten om de fysieke en psychische gesteldheid
te helpen verbeteren van bewoners en cliënten van Westerhout. Daardoor konden aansprekende projecten en
initiatieven op onze steun rekenen en lukte het een aantal wensen te realiseren. Hieronder een kort verslag van wat
er het afgelopen jaar is gebeurd.
Fonds innovatieve voorzieningen.
De Stichting Vrienden heeft in haar lange termijnplan (6 jaar) de ambitie opgenomen jaarlijks € 25.000 (incl. BTW)
hiervoor ter beschikking te willen stellen. Doel: innovatief investeren en fondsen aanboren om de benodigde financiën
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binnen te halen. Vanuit dit fonds zijn voor alle huiskamers smart TV’s (24 stuks) geïnstalleerd. Voor de Platanenhof is
een Qwiek.up aangeschaft. De Qwiek.up biedt de mogelijkheid tot het regulieren van prikkels bij dementerende
bewoners. Dit kan met behulp van plafond en muurprojecties, tevens kan men videobellen met vrienden of familie,
buiten de zorglocatie. Na een proef van twee maanden is ook de Brain-TrainerPlus aangeschaft. Dit is een systeem dat
ouderen met beginnende dementie helpt het denkvermogen te stimuleren en het geheugen te trainen.
Bestuursactiviteiten in 2021.
In 2021 heeft het bestuur van de SVVW vijfmaal vergaderd, waar dat fysiek niet mogelijk was, werd gebruikt gemaakt
van de techniek middels Zoom. Tijdens deze vergaderingen zijn de ingekomen aanvragen besproken en beoordeeld.
Dit jaar is een beleidsplan 2022-2025 opgesteld. Hierbij terzijde gestaan door Offspring die, op basis van gesprekken,
rondleiding en uitgebreide bestuurssessies, dit plan heeft uitgewerkt. Het is een intern stuk en vormt een leidraad
voor de missie, visie, doelen, strategie en werkwijze van de SVVW. Van dit beleidsplan zal een samenvatting op de
website gepubliceerd worden.
Ook in 2021 lukte het niet om meerdere fondsen aan te boren en bekendheid bij cliënten en toekomstige donateurs
verder te ontwikkelen.
Kunstcollectie
Over de toekomst en mogelijkheden van inzet van de kunstcollectie zijn voorstellen gedaan. Deze zullen post-corona
worden uitgewerkt.
In oktober kon met een feestelijk etentje formeel afscheid genomen worden van Rob van der Mark, penningmeester
van de Stichting sinds maart 2007. Dank aan Rob voor zijn staat van dienst en inzet voor SVVW én ZC Westerhout.

Donaties
Werkwijze aanvragen.
Aanvragen kunnen door managers van Westerhout en derden worden ingediend bij het secretariaat van de SVVW.
Hoogte van de aanvragen en daadwerkelijke toekenningen variëren. Het bestuur hanteert hiervoor richtlijnen. Bij elke
aanvraag wordt door het bestuur de afweging gemaakt welke (deel van de) bijdrage de aanvragers zelf voor hun
rekening kunnen nemen. De Stichting beschikt over geld uit legaten, schenkingen en donaties. Particulieren en
bedrijven kunnen de Stichting ondersteunen met een gift.
Binnengekomen subsidieaanvragen
In 2021 ontving het bestuur drie aanvragen, hiervan is € 15.184,23 toegekend (BeleefTV voor Platanenhof en
Sinterklaascadeautjes voor alle bewoners Westerhout). Een derde aanvraag zal in 2022 verder worden behandeld.
Nadat een bijdrage is toegekend, wordt aan de aanvrager gevraagd om een verslag met foto’s. Door middel van de
website wordt bekendheid aan Stichting Vrienden van Westerhout en haar activiteiten gegeven.
Fondsen
Bij Stichting Fonds NutsOhra (zorg voor kansen) werd in 2020 een subsidieaanvraag ingediend voor een project in het
programma ‘Klein Geluk’. FNO heeft het projectvoorstel ‘Fietslabyrinth’ gehonoreerd en ontvingen wij hiervoor dit
jaar een bedrag van € 4.650,00.
Baten:
Totalen inkomsten € 12.086,-- waaronder eenmalig een donatie van € 3.000,-- van de stichting Sam-Son. De tombola
georganiseerd tijdens burendag bracht € 150,00 op. Opbrengsten kledingwinkel – ondanks de perioden van sluiting –
toch nog bijna € 2.300,--.
Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Westerhout
A.H.J. Dunselman, voorzitter
Februari 2022
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Bijlage 1 – Voorlopig jaarverslag 2021 financiële balans, staat van baten en lasten.

Balans per 31 december.

2021
€

Activa:
Materiële vaste activa:
Kunstcollectie.
SumUp kaartlezer
Archief

2020
€

9.500,00
120,00
1
9.621,00

1
9.501,00

Vlottende activa:
Bedrijfsspaarrekening Rabobank.
Betaalrekening Rabobank.
Totaal

98.964,57
94.996,31
193.960,88

218.454,57
13.190,53
231.645,10

Balanstotaal:

203.581,88

241.266,10

Passiva:
Eigen vermogen
Voorziening - innovatieve bijdragen ZC
Schulden
Balanstotaal

78.873,54
124.708,34
203.581,88

87.714,10
150.000,00
3.552,00
241.266,10
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9.500,00

