Jaarverslag 2015
Stichting Vrienden van 't Zorghuus

In januari bestaat het bestuur van Stichting Vrienden van 't Zorghuus uit vier personen: Willie
Koonings (voorzitter), Sieb Nijssen (penningmeester), Linda Custers (secretaris) en Annemarie
Koonings (bestuurslid, contactpersoon vrijwilligers). Op verzoek van bestuursleden wordt de
vergaderstructuur aangepast waarbij het vierkoppig bestuur twee weken voorafgaand aan een
vergadering bijeenkomt 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
2015 hebben dus vier bestuursbijeenkomsten, twee grote en twee kleine vergaderingen
plaatsgevonden (februari, mei/juni, september en oktober/november).
Het bestuur heeft dit jaar nogmaals gesproken over de taken die de afzonderlijke leden hebben en
welke beeld ze hebben bij de functie van de stichting. Dit heeft geresulteerd in een beleidsplan (zie
bijlage) en de volgende indeling:
Taken voorzitter: leiderschap, leiden vergaderingen/besprekingen, woordvoerder
(vertegenwoordiger) naar binnen en buiten toe, motiveren en aansturen acties.
Taken penningmeester: financiële planning, administratie en verantwoording
Taken secretaris: organiseren en notuleren vergaderingen/bijeenkomsten, communicatie naar
binnen en buiten toe (YNB, persbericht, 't Vriendennieuws, binnengekomen post),
procesbewaker (actielijsten en volgt het bestuur de uitgangspunten nog), archiveren,
opstellen jaarplan en maken jaarverslag.
Taken bestuurslid vrijwilligers: contactpersoon voor vrijwilligers, bijwonen evaluaties
bijzondere activiteiten, bijhouden gegevens Vrienden en vrijwilligers van 't Zorghuus
De taak van de contactpersoon van vrijwilligers is extra onder de aandacht gebracht onder de leden.
Het gebruik van social media is besproken door het bestuur waarbij besloten is het beheer door
Ruud Janssen te laten uitvoeren. De internetpagina is aangepast zodat de bezoekers meer informatie
kunnen lezen over de stichting (jaarverslag, beleidsplan). Ook heeft deze publicatie ertoe
bijgedragen dat de stichting de ANBI status heeft vanaf 1 januari 2015.
In 2015 zijn drie vrijwilligers gestopt en heeft de stichting twee nieuwe vrijwilligers en zes vrienden
mogen verwelkomen. Op 1 januari 2016 telt de stichting 66 vrijwilligers en 30 vrienden.
Ondersteuning werd gezocht op het gebied van schilderen, tuinieren, toneel spelen en fietsen.
Vrijwilligers werken voornamelijk binnen het vurste en achterste huus, daar zijn verschillende
dagdelen gevuld met activiteiten: knutselen, handwerken, bewegen, muziek, spellen en wandelen.
Communicatie vindt voornamelijk plaats via Vriendenavonden, 't Vriendennieuws, mail en YNB.
Elke vriend of vrijwilliger ontvangt met de verjaardag of feestelijke aangelegenheid een
felicitatiekaart en een jaarlijkse uitnodiging voor de kerst- of nieuwjaarsborrel. Er hebben drie
Vriendenavonden plaatsgevonden. Thema's waren: verbreding van zorg in Ysselsteyn,
verantwoording van de besturen en in gesprek met vrijwilligers en de ContactClown.
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.
In de redactie van 't Vriendennieuws heeft Marianne Janssen afscheid genomen en zijn Sjan

Claessens en Annemarie Koonings aangeschoven. Gastschrijvers maken het blad persoonlijk en
meer belicht uit verschillende hoeken. Dit blad is 3x uitgegeven.
Ondernemers in Ysselsteyn dragen 't Zorghuus een warm hart toe. Dat blijkt uit de organisatie van
een wandeltocht door Roelanzia waarbij een gedeelte van het inleggeld ten goede komt van de
Vrienden van 't Zorghuus. Hiervoor zijn enkele vrijwilligers de organisatie gaan helpen in de
horeca. Tijdens Koningsdag vond een veiling plaats van kunstwerken die gemaakt zijn door
bewoners van zorginstellingen. Dit werd geïnitieerd door organisatie Feestplein Ysselsteyn. Ook
hierbij ontving de stichting een financiële bijdrage. Daarnaast zijn enkele muziekverenigingen
bereid geweest 't Zorghuus te bezoeken (Smelebrothers, jeugdfanfare, Schone Schijn) .
De volgende activiteiten zijn georganiseerd door of mede mogelijk gemaakt door Vrienden van 't
Zorghuus: carnavalsavond, deelname sponsorfietstocht Rabobank, vervoer bewoners (zorgboerderij
en dagbesteding), bezoek Zooparc, scholing dementie, bezoek schouwburg aan voorstelling
“vergeten en verzonken”, bouw kerststal en de nieuwjaarsborrel.
Een groot project dat in december succesvol afgesloten werd, was de aanschaf van een aangepaste
personenauto. Daarnaast is gezocht naar sponsoring voor een schommel, een schommelbank en een
duofiets. 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 financieel
jaarverslag geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven.
Bestuur Vrienden van 't Zorghuus
Mei 2016

Beleidsplan Vrienden van ’t Zorghuus
De Vrienden van 't Zorghuus is een organisatie van en door vrijwilligers, die zich ten doel stelt bij
te dragen aan de voorziening in de behoeften van bewoners van 't Zorghuus in Ysselsteyn. Indien
mogelijk wil de organisatie ook bijdragen aan ontwikkeling van Zorg voor andere hulpbehoevende
mensen in Ysselsteyn.
't Zorghuus Ysselsteyn is uniek, omdat 't Zorghuus in principe "eigendom" is van de
dorpsgemeenschap. Het staat midden in het centrum van het dorp, en de inwoners zijn intensief
betrokken bij de totstandkoming en de instandhouding van 't Zorghuus. Het is belangrijk dat deze
unieke verbinding met de Ysselsteynse gemeenschap in stand blijft.
De activiteiten van de Vrienden van zijn er op gericht om:
1. Vrijwilligers te werven en de activiteiten die zij t.b.v. 't Zorghuus doen te coördineren.
2. Donaties te verwerven en deze in te zetten voor zaken die bijdragen aan het welzijn van de
bewoners
3. Verbinding te houden met de gemeenschap door periodiek te communiceren door middel
van bijeenkomsten en nieuwsbrieven.
Uitgangspunten zijn:
- Mensen dragen bij vanuit "passie en talenten"
- Continu bezig met creëren van betrokkenheid en verbinding
- Aandacht voor waardering en ontwikkeling van mensen
De Stichting Vrienden van kent vrienden en vrijwilligers.
Van een "vriend" vragen wij het volgende:
- 't Zorghuus te "dragen"
- Samen te werken en samen te doen
- Te helpen, ondersteunen en te ontwikkelen
- Belangeloos te geven en/of te luisteren in de vorm van aandacht of donaties
Een vrijwilliger geeft een meer fysieke bijdrage aan ' t Zorghuus. Dit kan samen met bewoners
beleefd worden of juist een helpende hand zijn in onderhoud van gebouw en tuin.
Voor deze activiteiten is een organisatie ingericht, bestaande uit een Bestuur en een kerngroep van
mensen, die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie. De overleggen vinden onderling en met de
zorgprofessionals periodiek plaats.
Voor 2015 – 2016 zijn de volgende doelen gesteld:
- Voortzetten van de activiteiten voor en van de vrijwilligers.
- Donaties te verwerven voor:
* een personenauto met rolstoelvervoer
* een aangepaste schommel
* een duofiets
- 3 keer per jaar een bijeenkomst en publicatie van een Nieuwsbrief.
- Bijdragen in "Zorg voor Elkaar" binnen Ysselsteyn
Jaarlijks leggen "De Vrienden van 't Zorghuus" verantwoording af in een bijeenkomst aan alle
mensen die zich betrokken voelen.
Willie Koonings, Sieb Nijssen, Annemarie Koonings en Linda Custers
Bestuur Vrienden van ' t Zorghuus
Ysselsteyn, september 2015

