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   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 met de zorgprofessionals bijeen als voorbereiding op deze vergadering. Deze 

vergaderingen worden geagendeerd en genotuleerd. De planning bestaat uit vier vergaderingen per 

jaar. De samenstelling van het gezelschap bestaat uit het voltallige bestuur van de stichting 

Vrienden van, Karin van Dijck (bestuurslid van stichting ‘t Zorghuus), Thea Hendriks, Toos Brands, 

Edith Koonings en Ruud Janssen (zorgprofessionals). Jolanda Swinkels (financiële ondersteuning), 

Ton Swinkels en Servé Keijsers (onderhoud en beheer) sluiten twee maal per jaar aan. In 2017 is het 

bestuur 4 maal (feb, mei, aug, nov) bijeengekomen en hebben er 3 vergaderingen ( feb, sept, nov) 

plaatsgevonden (1 kleine setting niet wegens veel afmeldingen). 

 

Het beleidsplan en jaarplan 2017 heeft de stichting als leidraad aangehouden. Dit heeft geresulteerd 

in verschillende mooie activiteiten. Het jaar is gestart met een nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers 

en vrienden. Op 28 mei is de duofiets overhandigd aan de bewoners van ‘t Zorghuus. Daarbij is er 

een reglement opgesteld voor het gebruik van de duofiets door bewoners van Ysselsteyn. Er hebben 

drie Vriendenavonden plaatsgevonden waarbij de thema’s eenzaamheid, verantwoordelijkheid en 

verbondenheid centraal stonden. Door de gesprekken en inbreng van de aanwezigen heeft het 

bestuur meer inzicht in de wensen en behoeften. Op deze wijze wordt de verbinding van ‘t 

Zorghuus met het dorp versterkt. De bewoners hebben kunnen genieten van een bezoek aan het 

Zooparc, een huifkartocht en carnaval mede dankzij ondersteuning door Vrienden van ‘t Zorghuus. 

 

De vrijwilligers en vrienden hebben dit jaar kennis kunnen maken met de vrijwilligersorganisatie 

Match uit Venray. Deze organisatie biedt verscheidene vrijwilligerscolleges aan tegen een 

gereduceerde (veelal gratis) prijs. Enkele onderwerpen betreffen zaken die interessant zijn voor de 

mensen binnen de stichting. Hierdoor worden de uitnodigingen vrijblijvend verstuurd naar de leden. 

Daarnaast organiseert Match de uitreiking van de Pluum. Een extra dankjewel voor één of groep 

vrijwilligers binnen gemeente Venray. De stichting heeft de groep rijvrijwilligers, in overleg met de 

zorgprofessionals, opgegeven omdat deze groep gecomplimenteerd mag worden voor de 

bereidwilligheid en zelfstandigheid waarmee ze samen werken. Dit werd gewaardeerd. De avond 

was een leuke beleving waardoor dit jaarlijks opgepakt wordt.  

 

Het aantal vrijwilligers en vrienden is redelijk gelijk gebleven. Wanneer er vraag is naar bepaalde 

ondersteuning van activiteiten, geven de zorgprofessionals dit aan. Dit jaar zijn er helpende handen 

gevraagd rondom het avondeten bij de doelgroep dementerenden. Veelal door een persoonlijke 

benadering wordt de vrijwilliger gevonden. Ook de taken van de secretaris tijdens haar 

zwangerschapsverlof zijn tijdelijk overgenomen door bekende vrijwilligers. In de groep 

vrijwilligers die rechtstreeks contact hebben met de bewoners van het vurste en achterste huus vindt 

jaarlijks een evaluatie plaats geïnitieerd door de zorgprofessionals. In de derde Vriendenavond 

kwam tevens feedback aan bod. De scholing voor de vrijwilligers op het einde van het jaar had 

opnieuw betrekking op het onderwerp dementie en mensen waren zeer enthousiast hierover. 

 

Ook dit jaar wordt er gespaard voor een Active Cues Tovertafel. Door ontwikkelingen op de markt 

komt er een nieuwe variant hiervan op het oog, de BeleefTV. Deze is op proef geweest in alle drie 

de woongroepen en hij bevalt goed. De stichting legt de uiteindelijke keuze in toestel bij de 

zorgprofessionals neer. De stichting heeft mooie bijdragen mogen ontvangen vanuit persoonlijke 

giften, Rabobank Clubactie, Paasmarkt St. Oda school en Rundje Ysselsteyn. Dit is in een 

financieel jaarverslag terug te vinden en gecontroleerd door een kascommissie. Financieel staat het 



er goed voor. De uitgave van ‘t Vriendennieuws verliep moeizaam dit jaar. Het blad is eenmaal 

uitgebracht. Verder communicatie verloopt via mail, zorgprofessionals en YNB. 

 

Het 5-jarig jubileum van de stichting zal samen gevierd worden met het 5-jarig jubileum van het 

bestaan van ‘t Zorghuus in 2018. Hiervoor is een feestcommissie gevormd waar Annemarie en 

Linda plaatsnemen. Toch heeft de stichting in november het lustrum niet ongemerkt voorbij laten 

gaan. De bewoners en personeel zijn getrakteerd op taart en de vrijwilligers en vrienden zijn verrast 

met een chocolade letter plus kaart aan de deur. Dit zorgde voor mooie reacties waardoor de 

stichting heeft besloten rondom nationale vrijwilligersdag (7 dec.) jaarlijks een presentje te 

verzorgen voor de leden. Ook de verjaardagskaarten zijn in dit jaar verstuurd. 


