Jaarverslag Stichting Vrienden van Westerhout – 2020
Samenstelling Bestuur op 31 december 2020
Dhr. A.H.J. Dunselman, voorzitter
Dhr. R.W. van der Mark, penningmeester
Dhr. R. de Jager, secretaris
Mw. E. Jacobi, bestuurslid
Dhr. M.A.M. Koning, bestuurslid
Dhr. W.U.Pauzenga, bestuurslid
Mw. S.J.G. Hachmang-Amsen, bestuurslid/notulist
Benoemingen:
Dhr. M.A.M. Koning (architect), portefeuillehouder ‘kunstcollectie’ en mw. S.J.G. Hachmang-Amsen,
webbeheerder. Met oog op meer differentiatie binnen het bestuur trad dhr. F. Ariëns in 2019 toe tot het
bestuur. I.v.m. zijn overstap naar een andere werkkring ontstond een vacature. Gelukkig werd in september
opvolging gevonden in de persoon van dhr. W.U. Pauzenga (Zorgcirkel, Projectleider Technologische Innovatie
en Digicoach). Hiermee werd de verbinding met De Zorgcirkel organisatie gecontinueerd.

In augustus kondigde dhr. R.W. van der Mark aan zijn functie op termijn te willen neerleggen.

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
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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.
Coronacrisis
De impact van de coronacrisis op het openbare leven heeft ook zijn invloed gehad op de activiteiten van de
stichting Vrienden van Westerhout. Terugkijkend op 2020 zijn de gebeurtenissen rond deze crisis ingrijpend.
De groep mensen voor wie de stichting zich inzet werd hard geraakt; hun kwaliteit van leven en welzijn door
overheidsmaatregelen beperkt.
Door de stichting Vrienden werd een fonds, groot € 20.000, beschikbaar gesteld dat in overleg met de
Zorgcirkel besteed kon aan middelen ter verhoging van het welzijn van de bewoners in deze voor hun zware
tijden. Vanuit dit Coronafonds kon al snel in diverse behoeften voorzien worden. Legpuzzels, puzzelboekjes
en grote letterboeken werden gekocht en met de aanschaf van Memory Lane tablets konden de cliënten
digitaal contact houden met hun familie en vrienden.

Bestuursactiviteiten in 2020.
In 2020 is het bestuur van de Stichting Vrienden van Westerhout driemaal bijeen geweest, de vergadering
van 4 november werd geannuleerd. Tijdens deze vergaderingen zijn de ingekomen aanvragen besproken en
beoordeeld. Afgesproken is een samenvattend beleidsplan op te stellen welke is geplaatst op de website. De
koers van de stichting wordt later besproken en opgenomen in een meerjaren beleidsplan.
Naast het eerder genoemde Coronafonds, is er geld vrijgemaakt voor de ontwikkeling van innovatieve
projecten. De Stichting Vrienden heeft in haar lange termijnplan (LTP) (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 binnen te halen. Altijd in overleg met de Zorgcirkel
Westerhout als partner, omdat de complexiteit van de ontwikkelingen om samenwerking vraagt. Daarin
vonden het management van Westerhout en het bestuur van de stichting Vrienden elkaar.
Door corona beperkende maatregelen is het de stichting niet gelukt om meerdere fondsen aan te boren en
draagvlak bij cliënten en toekomstige donateurs verder te ontwikkelen. Projecten en festiviteiten konden
geen doorgang vinden, de locatie Westerhout voor bezoekers werd gesloten en ook de inkomsten liepen
terug o.a. door sluiting van het kledingwinkeltje gedurende een lange periode. Wel zeer succesvol waren de
fundraisingactiviteiten voor de aanschaf van een rolstoelfiets. Van KentaaCare kreeg Westerhout een eigen
website waarop gedoneerd kon worden.
De stichting ontving een brief betreffende de voorgenomen sluiting van het zwembad. Deze brief is in de
vergadering van 2 september besproken. Op uitnodiging heeft de locatiedirecteur van Westerhout hierop
een toelichting gegeven. Vanuit Zorgcirkel Westerhout zal een besluit met de briefschrijver verder worden
gecommuniceerd.
Kunstcollectie
Twee gerestaureerde kabinetten hebben een plaats gekregen. Ook het inrichten ervan is gedaan. Een derde
kabinet wordt opgeboend en zal niet gerestaureerd worden. Over de toekomst en mogelijkheden van inzet
van de kunstcollectie zijn voorstellen gedaan. Deze zullen post-corona worden uitgewerkt.
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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.

Binnengekomen subsidieaanvragen
In 2020 zijn vijf subsidieaanvragen ingediend bij de Stichting Stichting Vrienden van Westerhout. Gevraagd
werd om bijdragen aan:
• Dagje uit voor de cliënten van Westerhout.
 Een kalender en kerststukje voor alle bewoners met Kerst.
 Rolstoelfiets, deels door de stichting Vrienden te financieren.
 4x een digitaal informatiescherm voor de locatie Westerhout.
 Gebak voor medewerkers & cliënten op 5 mei.
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. In 2020 zijn alle aanvragen gehonoreerd.
Fondsen
Bij FNO (zorg voor kansen) werd een subsidieaanvraag ingediend voor een project in het programma ‘Klein
Geluk’. FNO heeft het projectvoorstel ‘Fietslabyrinth’ gehonoreert en stelt hiervoor een bedrag van
maximaal € 4.650,00 beschikbaar.

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Westerhout

A.H.J. Dunselman, voorzitter
april 2021
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Bijlage 1 – Voorlopig jaarverslag 2020 financiële balans, staat van baten en lasten.

Balans per 31 december.

2020
€

Activa:
Materiële vaste activa:
Kunstcollectie.
SumUp kaartlezer
Archief

2019
€

9.500,00
120,00
1
9.621,00

1
9.501,00

Vlottende activa:
Bedrijfsspaarrekening Rabobank.
Betaalrekening Rabobank.
Totaal

218.454,57
13.190,53
231.645,10

238.149,57
20.652,02
258.801,59

Balanstotaal:

241.266,10

268.302,59

Passiva:
Eigen vermogen
Voorziening - innovatieve bijdragen Zorgcirkel
Schulden, 2 crediteuren
Balanstotaal

87.714,10
150.000,00
3552,00
241.266,10

268.302,59
0
0
268.302,59
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9.500,00

Staat van baten en lasten boekjaar.

2020

2019

€

€

Baten:
Opbrengst kleding.
Opbrengst papier.
Giften
Rente
Fundraising (Kentaacare)
Staat van baten:

3.740,55
8,38
495
10
708,27
4.962,20

6.742,00
18,84
270
10
0
7.040,84

Lasten:
Sinterklaasattenties Westerhout.
Kerstattenties Westerhout
Kerstattenties Westerhout - nog te betalen
Contributie 08 oktober vereniging.
Advertentiekosten.
Bankkosten.
Bestuurskosten
Website
Duofiets
Uitstapjes bewoners
Coronafonds
Memory Lane
Innovatieve voorzieningen
Historische collectie

0
3552
-3552
50
0
83,4
73,75
108
8.425,30
519,93
3.000,00
8.984,25
4.098,80
6.660,26

757,5
0

Staat van lasten:

Resultaat

50
296,01
93,4
115

32.003,69

€ -27.041,49
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1.311,91

€

5.728,93

