Jaarverslag 2019
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). Vanaf april zijn de taken van de penningmeester tijdelijk
ondergebracht bij Annemarie. Daarnaast heeft de secretaris aangegeven te stoppen met haar functie
dit jaar. Het bestuur vindt in november een vervanging die begin 2020 zal starten.
Het bestuur komt 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), Lidwien Willems, Toos Brands, Edith Koonings en Ruud
Janssen (zorgprofessionals). Anny van den Munckhof (eindredacteur ‘t Vriendennieuws), Ton
Swinkels en Servé Keijsers (onderhoud en beheer) sluiten twee maal per jaar aan. In 2019 is het
bestuur 4 maal (januari, april, augustus en november) bijeengekomen en hebben er 4 vergaderingen
(februari, april, september en december) plaatsgevonden.
Kort na een gezellige nieuwjaarsborrel heeft de stichting afscheid moeten nemen van de
gewaardeerde zorgprofessional Thea Hendriks. Haar overlijden had veel impact op de mensen die
betrokken waren bij haar en ‘t Zorghuus. De bewoners hebben een loungebank gekregen ter
nagedachtenis aan haar.
Verder hebben ze kunnen genieten van een bezoek aan het Zooparc, een huifkartocht, een dag uit en
een avond carnaval mede dankzij ondersteuning door Vrienden van ‘t Zorghuus. Verder hebben de
bewoners een schommelbank en speciale schommelzit gekregen. Ook met Sinterklaas zijn ze
verrast met een passend cadeau voor alle drie de woongroepen.
In het eerste kwartaal heeft er maandelijks een inloopochtend plaatsgevonden. Deze werd weinig
bezocht waardoor het bestuur heeft besloten deze inloop elk kwartaal te houden. Ook het aantal
bezoekers van de Vriendenavond zag het bestuur teruglopen. Hierdoor heeft ze nagedacht over de
invulling en frequentie van de Vriendenavonden. Er werd gesproken over samenvoegen met
scholing of een gezellig samenzijn. In mei vond een Vriendenavond plaats met twee onderwerpen.
Beide voorzitters vertelden over de stand van zaken rondom ‘t Zorghuus en een eigenaresse van een
zorgboerderij gaf uitleg over haar werk. Op 25 maart hebben vrijwilligers een scholing gehad met
het onderwerp Reminiscentie. Later in het jaar konden ze een workshop volgen “kracht van
herinneringen”. Voor de rijvrijwilligers werd een speciale scholing georganiseerd door de
zorgprofessionals van Os Thuus.
Het aantal vrijwilligers is iets toegenomen dit jaar. Twee mensen die door de inloopochtend
enthousiast zijn geworden en iemand die door een andere vrijwilliger is benaderd.
Zorgprofessionals geven aan wanneer ze voor een bepaalde klus of activiteit ondersteuning nodig
hebben. Veelal door een persoonlijke benadering wordt de vrijwilliger gevonden. Eén vrijwilliger is
uiteindelijk een betaalde kracht geworden. Vrijwilligers die stoppen worden veelal vriend van de
stichting. Een chocolade letter is als presentje geschonken aan alle vrijwilligers in Sinterklaastijd.
Twee vrijwilligers die als contactclown de bewoners bezoeken hebben de Pluum overhandigd
gekregen. De vernieuwde redactie van ‘t Vriendennieuws vindt zijn weg en het eerste blad is
gedrukt in zijn nieuwe opmaak.
De stichting heeft mooie bijdragen mogen ontvangen vanuit persoonlijke giften, Rabobank
Clubsupport, NLDoet 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.

