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 Jaarverslag Stichting Vrienden van Westerhout – 2019 

 

Samenstelling Bestuur op 31 december 2019 

 

Dhr. A.H.J. Dunselman, voorzitter 

Dhr. R.W. van der Mark, penningmeester 

Dhr. R. de Jager, secretaris 

Mw. E. Jacobi, bestuurslid - tevens voorzitter Cliëntenraad Westerhout 

Dhr. F. Ariëns, bestuurslid 

Mw. S.J.G. Hachmang-Amsen, notulist 

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Westerhout nam in 2019 afscheid van Harold Bos. Als 

kunsthistoricus nam hij het initiatief in het beschrijven van de kunstcollectie en het laten vervaardigen en 

inrichten van de twee vitrines in de kapel van Westerhout. Harold overleed op 8 maart 2019 en maakte sinds 

februari 2009 deel uit van het bestuur. 

 

In augustus moest de heer J.C.M. Cox zijn functie als voorzitter/bestuurslid om gezondheidsredenen 

neerleggen. Met Joost, bestuurslid van het eerste uur, verliest de Stichting een uitstekend voorzitter. In de 

vergadering van 4 september 2019 werd Dhr. A.H.J. Dunselman met instemming van alle bestuursleden 

benoemd tot zijn opvolger (voorzitter). 

 

Met oog op meer differentiatie binnen het bestuur is Dhr. F. Ariëns (Zorgcirkel, afdeling Kwaliteit) in oktober 

toegetreden tot het bestuur. Hiermee ontstond meer verbinding met De Zorgcirkel organisatie.  

 

Verslag van het Bestuur  

 

Algemeen: 

Stichting Vrienden van Westerhout doet iets extra’s voor cliënten van de Zorgcirkel die op de locatie 

Westerhout wonen en de bezoekers van de dagbestedingen. Deze cliënten zijn door een handicap, dementie 

of ouderdom kwetsbaar. Zorgcirkel biedt hen zorg en ondersteuning. En daarnaast blijft er nog zoveel over 

om voor de cliënten iets extra’s te doen. Stichting Vrienden van Westerhout wil culturele, recreatieve en 

andere activiteiten mogelijk maken. Het betreft altijd zaken die niet of niet volledig uit reguliere middelen 

gefinancierd kunnen worden, zoals de WLZ of de WMO. Het Bestuur van Stichting Vrienden van Westerhout 

laat zich leiden door de wensen en behoeften van groepen cliënten. Ook beheert en conserveert de stichting 

het erfgoed afkomstig uit de rijke historie van de Vleugels en Westerlicht. Er kan een beroep op de stichting 

gedaan worden voor bijvoorbeeld een cadeautje met Sinterklaas of Kerst, een dagje uit of om een sport- of 

bewegingsactiviteit te financieren. Maar ook voor extra aankleding van gemeenschappelijke ruimtes.  

 

Werkwijze aanvragen. 

 

 Aanvragen kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de Stichting Vrienden van Westerhout door 

cliënten, hun familieleden, vrijwilligers en medewerkers van Zorgcirkel Westerhout. De 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. Stichting Vrienden van Westerhout beschikt over geld uit legaten, schenkingen 

en donaties. Particulieren en bedrijven kunnen de Stichting ondersteunen met een gift.  
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Bestuursactiviteiten in 2019. 

 

 In 2019 is het bestuur van de Stichting Vrienden van Westerhout zesmaal bijeen geweest. Tijdens deze 

vergaderingen zijn de ingekomen aanvragen besproken en beoordeeld. Daarnaast is ook gesproken over de 

herpositionering van de Stichting Vrienden van Westerhout. Reden is een terugloop van de inkomsten. Er is 

een grote afhankelijkheid van opbrengsten uit verkoop van 2e hands kleding als inkomstenbron en er zijn 

geen andere relevante inkomsten. Om de inkomstenstroom op peil te krijgen, lijkt het geraden dat de 

Stichting meer bekend wordt bij de bewoners en de doelgroep van Westerhout (en toeleveranciers) door 

onder meer deelname aan aansprekende projecten, waarbij wordt aangesloten bij projecten van Zorgcirkel 

Westerhout gericht op welzijn van de bewoners en innovatie. Dan kan in vergadering een besluit genomen 

worden, dat naast de beoordeling van de huidige aanvragen binnen de afgesproken financiële grenzen, een 

budget wordt vrijgemaakt om te investeren in innovatieve-/ICT-projecten, een en ander in overleg met 

Zorgcirkel Westerhout.  

 

Het draagvlak van de Stichting Vrienden van Westerhout binnen de Zorgcirkel organisatie zal vergroot 

worden, vanuit een tweeledige doelstelling: ten eerste, de bekendheid van de Stichting Vrienden en zijn 

giftenbeleid vergroten bij de cliënten, naasten en medewerkers van Zorgcirkel Westerhout, zodat er 

voldoende aanvragen blijven komen. En ten tweede, het creëren van een draagvlak bij vrienden en 

verwanten van de cliënten met als doel toekomstige donateurs. Dhr. A.H.J. Dunselman heeft een tweetal 

bijeenkomsten met het management van Zorgcirkel Westerhout bijgewoond. 

 

Door de belastingdienst werd een onderzoek uitgevoerd naar de ANBI-status van de Stichting Vrienden van 

Westerhout. De belastingdienst heeft n.a.v. dit onderzoek een rapport uitgebracht. Om de status te 

behouden dient de Stichting Vrienden van Westerhout te voldoen aan een aantal voorwaarden. Naar 

verwachting is in april 2020 hieraan voldaan en volgt een definitieve toekenning later. 

 

Een deel van historisch archief van Westerlicht en de Vleugels werd in december in beheer gegeven aan het 

Regionaal Archief Alkmaar.  

 

Binnengekomen subsidieaanvragen  

 

In 2019 zijn vijf subsidieaanvragen ingediend bij de Stichting Stichting Vrienden van Westerhout. Gevraagd 

werd om bijdragen aan:  

•   Tweemaal een dagje uit voor de cliënten van Westerhout 

 BeleefTV (verzoek is nog in behandeling) 

 Bijdrage Sinterklaasfeest  

 Digitaal beeldscherm voor de locatie Westerhout. Komt terug in 2020. Onderzocht wordt of de Stichting 

Vrienden hierin kan participeren. 

 ADS spiegels testen voor cliënten met dementie.  

 ‘Beter een goede buur dan …’. Bijdrage aan burendag 2019. 

 (Restauratie van een tweede kabinet bij de fa. Jonker in Egmond aan de Hoef – lopend traject) 

 

Nadat een bijdrage is toegekend, wordt aan de aanvrager gevraagd om een verslag met foto’s van de 

gehouden activiteit Door middel van de website wordt bekendheid aan Stichting Vrienden van Westerhout 

en haar activiteiten gegeven. Het aantal gehonoreerde aanvragen in 2019 is 3, waarvoor in totaal € 757,50,- 

werd uitgegeven. In 2019 is één aanvraag - de ADS-spiegels - afgewezen.   
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Bijlage 1 - Jaarverslag 2019 financiële balans, staat van baten en lasten. 

 

Balans per 31 december. 2019. 2018. 

      €   € 

Activa: 

Materiële vaste activa: 

Kunstcollectie.       9.500,00   9.500,00 

Archief 1,00 1,00 

 9.501,00 9.501,00 

Vlottende activa: 

Bedrijfsspaarrekening Rabobank. 238.149,57 238.069,57 

Betaalrekening Rabobank.   20.652,02   15.003,09 

Balanstotaal: 268.302,59 262.573,66 

 

Passiva: 

Vermogen. 268.302.59 262.573,66 

Schulden. 0 0  

Balanstotaal: 268.302,59 262.573,66 
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Staat van baten en lasten boekjaar. 2019.   2018. 

      €   € 

Baten: 

Opbrengst kleding. 6.742,00 

Opbrengst papier.       18,84 

Giften  270,00 

Rente 10,00 

Staat van baten: 7.040,84 

 

Lasten: 

Bijdrage Sint Nicolaas feest Westerhout.         757,50 

Contributie 08 oktober vereniging.           50,00 

Advertentiekosten.         296,01 

Bankkosten.          93,40 

Diversen.         115,00 

 

Staat van lasten:      1.311,91 

Resultaat      5.728.93 

 

 


