Jaarverslag 2018
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. Jolanda Swinkels
is gestopt met haar werkzaamheden voor de stichting. En Thea Hendriks is door ziekte vervangen
door Lidwien Willems halverwege dit jaar. In 2018 is het bestuur 4 maal (januari, april, augustus en
november) bijeengekomen en hebben er 3 vergaderingen (juni, september en november)
plaatsgevonden. Het agendapunt evaluatie op het einde van een bespreking is ingevoerd, hierdoor
kunnen we blijven leren van elkaar.
Dit jaar stond in het teken van het 5-jaar bestaan van ‘t Zorghuus. Het werd op 1 juni uitgebreid
gevierd. De feestcommissie kwam op eigen gelegenheid regelmatig bijeen voor de organisatie van
het feest. Een middagprogramma met lezingen en een korte voorstelling was voor de genodigde
gasten een welkome verrassing. Het politieke gezelschap waarbij Gouverneur Bovens een speciaal
woordje bracht aan de mensen werd gewaardeerd. Samen eten in ‘t Zorghuus waarna een speciale
feestavond voor de bewoners was georganiseerd. Hierna volgde een feestavond voor
zorgprofessionals, familie, vrijwilligers en vrienden.
Ook dit jaar is gestart met een nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers en vrienden. Er hebben drie
Vriendenavonden plaatsgevonden. Hierin hebben mensen een workshop door theatergroep Bonjour
gevolgd en hebben beide besturen de aanwezigen ingelicht over de stand van zaken rondom het ‘t
Zorghuus. In november heeft de ergotherapeute de gasten verteld wat er zowel aan activiteiten
gedaan kan worden met de mensen en mochten ze ook zelf ervaren hoe dit is. Ook heeft er weer een
scholing plaatsgevonden aan vrijwilligers, zorgverleners en familieleden rondom onderwerp
dementie. Eind van het jaar hebben we drie vrijwilligers die sterke ondersteuning bieden aan het
bestuur opgegeven voor de Pluum. Dit werd gewaardeerd. De bewoners hebben kunnen genieten
van een bezoek aan het Zooparc, een huifkartocht en een avond carnaval mede dankzij
ondersteuning door Vrienden van ‘t Zorghuus.
De inloopochtend werd geïntroduceerd. Hierdoor konden mensen die interesse hadden en/of
vrijwilligers kennis maken met elkaar en het werk binnen Vrienden van ‘t Zorghuus. Vrijwilligers
hadden deze behoefte geuit op verschillende momenten en het bestuur heeft dit opgepakt. In
december hebben we de bezoekers van de inloopochtend verrast met een chocoladeletter en de
andere vrijwilligers en vrienden hebben dit presentje ontvangen rondom de feestdagen.
Het aantal vrijwilligers en vrienden is gelijk gebleven. Drie vrijwilligers zijn gestopt met
redactiewerk en drie nieuwe vrijwilligers zijn gestart betreft ‘t Vriendennieuws. Er is een
jubileumeditie uitgevoerd met persoonlijke verhalen en ervaringen. Deze werd goed ontvangen.
Op de groep zijn drie vrijwilligers gestopt met werken en zijn ook weer drie nieuwe mensen bij
gekomen. Vrijwilligers die stoppen worden veelal vriend van de stichting. Hier zijn we trots op.
Wanneer vraag is naar bepaalde ondersteuning van activiteiten, geven de zorgprofessionals dit aan.
Veelal door een persoonlijke benadering wordt de vrijwilliger gevonden. 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.

Dit jaar hebben de bewoners een BeleefTV als cadeau ontvangen tijdens het jubileumfeest. Hier
wordt veelvuldig van gebruik gemaakt. Met Sinterklaas hebben ze per bewonersgroep een
snoezelpoes gekregen. De stichting heeft mooie bijdragen mogen ontvangen vanuit persoonlijke
giften, Rabobank Clubactie en Rundje Ysselsteyn. Dit is in een financieel jaarverslag terug te
vinden en gecontroleerd door een kascommissie. Financieel staat het er goed voor. Communicatie
verloopt via mail, zorgprofessionals en YNB. De vrienden en vrijwilligers ontvangen een
verjaardagskaart en mensen die een financiële gift hebben gedaan, ontvangen een persoonlijke
bedankkaart. Door de komst van glasvezel is het adressenbestand aangepast en heeft de stichting
aandacht gehad voor het AVG.

