Jaarverslag 2016
Stichting Vrienden van 't Zorghuus
Het bestuur van Stichting Vrienden van 't Zorghuus bestaat uit vier personen: Willie Koonings
(voorzitter), Sieb Nijssen (penningmeester), Linda Custers (secretaris) en Annemarie Koonings
(bestuurslid, contactpersoon vrijwilligers). Zij komen minimaal één week voorafgaand aan een
vergadering bijeen als voorbereiding op de vergadering. Deze bijeenkomsten worden geagendeerd
en genotuleerd. Het onderscheid in de vier vergaderingen (klein en groot) blijft behouden. Dit
betekent dat alle vergaderingen worden bijgewoond door het voltallige bestuur, Edith Koonings,
Ruud Janssen, Toos Brands en Thea Hendriks (zorgprofessionals) en Karin van Dijck (bestuurslid
van 't Zorghuus). Jolanda Swinkels (financiële ondersteuning), Ton Swinkels (onderhoud en beheer)
en Servé Keijsers (onderhoud en beheer) sluiten tweemaal per jaar aan. In 2016 hebben dus vier
bestuursbijeenkomsten, twee grote en twee kleine vergaderingen plaatsgevonden (januari/maart,
april/mei, augustus en november).
In 2016 is er een beleidsplan waarin beschreven is waarvoor de stichting staat en op welke wijze er
gehandeld wordt. Ook staan hierin de doelen voor 2016 waarvan nu te bepalen is dat deze
grotendeels behaald zijn. Dit jaar stond voornamelijk in het teken van de Duofiets. Lokale
ondernemers, particulieren en organisaties hebben bijgedragen aan dit doel. Op het einde van 2016
blijkt het geldbedrag voldoende te zijn voor de aanschaf. De sponsoractie vanuit de Rabobank is
gewijzigd naar een Clubkas campagne waar stemmen bepalen hoeveel geld er bijgedragen wordt
aan de stichting. Voor deze campagne is een nieuw spaardoel opgesteld: de Active Cues Tovertafel
voor de bewoners van ‘t Zorghuus. Deze campagne heeft tot een goed resultaat geleid: 10e plaats
van 327 deelnemers. Daarnaast heeft de Stichting gesteund in de organisatie van de
Carnavalsavond, de huifkartocht tijdens NLDoet en de wandeltocht vanuit Roelanzia. De
afhandeling van de aangepaste personenauto waarbij afspraken zijn gemaakt omtrent het gebruik
ervan is in het begin van het jaar afgestemd.
Op financieel vlak gaat het goed met de stichting. Er wordt actief gezocht naar fondsenwerving en
donaties door particulieren en bedrijven. De werving is overigens altijd gekoppeld aan een specifiek
doel om iets extra's mogelijk te maken voor de bewoners van 't Zorghuus. Daarbij is ook aandacht
om die mensen te bedanken voor hun bijdrage. Het bestuur stelt voor de eerste keer een
kascommissie in om het financieel jaarverslag door te nemen en een kascontrole uit te voeren over
2015. Deze zijn beiden akkoord bevonden. De ledenlijst is in 2016 in aantal niet veranderd, er
hebben wel enkele wisselingen plaatsgevonden. Vraag naar nieuwe vrijwilligers komt vanuit de
zorgprofessionals waarbij nieuwe mensen worden gezocht door te adverteren in het YNB, in lokale
kring wordt gevraagd of scholen worden benaderd. Communicatie vindt voornamelijk plaats via
activiteiten, mail en YNB. Leden die de geboortedatum hebben aangegeven ontvangen een
verjaardagskaart namens Vrienden van. Ook speciale gebeurtenissen (geboorte, huwelijk, ziekte,
overlijden), waar het bestuur van op de hoogte is, is aandacht voor.
Ook dit jaar is de stichting gestart met de organisatie van een nieuwjaarsborrel voor zijn leden. Op
de Vriendenavond in mei hebben beide besturen uitleg gegeven rondom het reilen en zeilen van ‘t
Zorghuus en ontstonden er groepsgesprekken naar aanleiding van “Storytelling”door betrokken
professionals en vrijwilligers. Hieruit is ook de vraag naar voren gebracht naar meer begeleiding of
aandacht voor de (beginnende) vrijwilliger. Het bestuur heeft dit besproken met de
zorgprofessionals en zetten een ervaren vrijwilligster in om nieuwe mensen bij te staan.
In ‘t Vriendennieuws konden de mensen lezen over de ervaringen die mensen hadden met (de
bewoners van) ‘t Zorghuus. Dit blad is in april en november uitgebracht. De scholing betreft
onderwerp dementie voor vrijwilligers, familieleden en zorgprofessionals werd zeer goed
ontvangen in november. Activiteiten worden geëvalueerd door het bestuur met de zorgprofessionals

samen. Een bijeenkomst waarin zorgprofessionals samen met vrijwilligers hebben gesproken over
het werken met bewoners was prettig voor beide partijen. Vragen met betrekking tot zorg verlenen
en verantwoordelijkheid zijn hierbij beantwoord.
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