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Inleiding en doelstelling 

 

Missie 
Het is de statutaire missie van de stichting Vrienden van Zorgspectrum om middelen in te zamelen en 

in te zetten voor projecten die direct ten goede komen aan de kwaliteit van leven van individuele of 

groepen cliënten van Zorgspectrum, hun mantelzorgers of van anderen die tot de doelgroep van 

Zorgspectrum behoren  

Visie 
De stichting werkt vanuit de visie dat een zorgorganisatie verbonden dient te zijn met de lokale 

gemeenschap waar deze werkt. De lokale gemeenschap wordt onder andere met deze steunstichting 

de gelegenheid geboden bij te dragen aan het werk van de zorgorganisatie via het schenken van een 

financiële bijdrage.  

De Stichting Vrienden van Zorgspectrum draagt op deze manier bij aan de bevordering van het welzijn 

van kwetsbare ouderen door het mede mogelijk maken van hoogwaardige ondersteuning waar die 

ook maar gevraagd wordt. In de plaatsen waar Zorgspectrum actief is, zowel op de locaties van 

Zorgspectrum als wel bij de mensen thuis. Deze zorg is gebaseerd op de kernwaarden van 

Zorgspectrum als organisatie. Aandachtig, vakkundig, positief en vernieuwend. De stichting beoogt het 

bedienen van het algemeen nut en beoogt niet het maken van winst en is als zodanig ingeschreven.  

 



  

Voor het jaar 2013 waren de volgende doelen gesteld: 

 

1.  Eind 2013 onderhoudt de stichting een structurele relatie met minimaal 200 

bijdragende inwoners van het werkgebied 

- 2. Er worden voor 50.000 projecten geselecteerd uit de investeringsvoorstellen 2013 waarvoor 

bijdragen zullen worden geworven uit de lokale gemeenschap 

- 3. Eind 2013 zijn er drie mogelijkheden operationeel om bij te dragen 

- 4.In 2013 draait er een volledige P&C cyclus Waarbij het bestuur minimaal 4 keer per jaar 

over de voortgang overlegt met de project coördinator. 

 

Stichtingsbestuur per 31 december 2012 

 

De Raad van Bestuur van de Vrienden van Zorgspectrum bestaat uit twee statutair bestuurders, drs. 

M.H. Groenendijk, voorzitter en drs. Gert-Jan Waterink MBA, lid. 

 

Naam Functie 

Drs. Mirjam ( M.H.) Groenendijk Voorzitter Raad van Bestuur 

Drs. Gert-Jan (G.J.) Waterink MBA Lid Raad van Bestuur  

 

Het Bestuur van Vrienden van Zorgspectrum werd hierbij ondersteund door Judy van Kleef project 

coördinator. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de behaalde 

resultaten.  

De Raad van Toezicht van Vrienden van Zorgspectrum is gelijk aan de Raad van Toezicht van 

Zorgspectrum. 

 

  



  

Raad van Toezicht 

 

Naam Lid RvT 

sinds 

RvT-

functie 

Hoofdfunctie Nevenfuncties 

Hr. J.L.M. 

Bartelds RA 

Maart 2009 Lid  

en vz audit 

cie 

Financiën 

Voormalig 

voorzitter 

Raad van Bestuur 

Fortis NV 

- Voorzitter bestuur Carel 

Nengermanfonds 

- Voorzitter RvC Stichting Beheer 

Onroerend Goed Hospice 

Nieuwegein 

- Lid van het bestuur van het VSB 

Vermogensfonds 

- Voorzitter van de RvT van het 

VSB Donatiefonds 

- Voorzitter RK 

Luchthavenpastoraat Schiphol 

- Lid RvT St. Antonius Ziekenhuis 

Nieuwegein 

- Lid Bestuur St. Antonius 

Onderzoeksfonds 

- Lid RvT coöperatie eerstelijns 

Medisch Centrum Nieuwegein 

U.A. 

Mw. Drs. M.A.C. 

Galesloot MBA  

April 2010 Lid en lid 

audit cie 

Kwaliteit en 

Veiligheid 

Zelfstandig 

gevestigd interim 

bestuurder/ 

manager, 

organisatie-

adviseur. 

- Voorzitter RvC woningcorporatie “De 

Goede Woning” te Zoetermeer tot 1 mei 

2013 

 

 

Mw. Drs. C.N. 

(Elly) Hilgeman 

April 2009 Lid en vz 

audit cie  

Kwaliteit en 

Veiligheid 

Directeur 

Hilgeman Consult / 

ECNH Holding 

B.V., Doorn 

 

Algemeen 

directeur De 

Verander-

Managers B.V., 

Helmond/Doorn 

- Voorzitter toezichthoudend bestuur 

BorstkankerVereniging Nederland, 

Utrecht (tot 28 mei 2013) 

- Lid ALV van NFK, Utrecht 

- Lid participatiegroep 

Strategische samenwerking 

NFK-KWF 

- Lid Denktank Omega 

- Initiatief Er2Doen, voor 

toekomstbestendige governance 

Mw. Mr. 

H.E.L.Loeffen 

Maart 2009 Voorzitter Onafhankelijk 

adviseur en coach 

- Lid Raad van Toezicht Carante 

groep, vanaf juli 2012 

Hr. M.J. van der 

Vegte RA  

Mei 2010 Vice-

voorzitter  

en lid  

audit cie 

Financiën 

Partner Deloitte 

Accountants B.V. 

 

 

 

 

  



  

Geselecteerde projecten 

 

In het begin van 2013 heeft het bestuur een aantal projecten geselecteerd voor het werven van 

financiën. Deze projecten zijn in de loop van het jaar bijgesteld.  

Geselecteerde projecten zijn: 

- Opstart De Plataan ter waarde van € 6.100, - 

- Restylen van de winkel op Het Houtens Erf € 1.400, - 

- Ontmoetingstuin op De Geinsche Hof € 35.000, - 

- Tuinbanken voor Het Haltna Huis € 3.000, - 

- Servies restaurant Vreeswijk € 1.000, - 

De Plataan 

Dit project, in de vorm van tuininrichting is gerealiseerd door middel van een donatie van  Rabobank 

Coöperatie fonds Heerenlanden. Dit zal in verband met de donatie en de verrekening hiervan pas 

terug te zien zijn op de jaarrekening van 2014. 

Het Houtens Erf 

Het voorgenomen project voor het verfraaien van de winkel is omgezet naar een project om de 

verlichting voor de twee binnentuinen van Het Houtens Erf mogelijk te maken. Dit project is 

gerealiseerd onder andere door de inzet van locatiemedewerkers.  

De Geinsche Hof 

De Ontmoetingsstuin in De Geinsche Hof is gerealiseerd. Er zijn vele donaties voor dit doel van 

familieleden van bewoners en bewoners zelf ontvangen. Ook het midden en klein bedrijf hebben een 

bijdrage gedaan evenals het Rabobankfonds. 

Het Haltna Huis 

Voor het aanschaffen van tuinbanken en het aanleggen van een terras voor Het Haltna Huis is via de 

Stichting een subsidieaanvraag gedaan bij Rabobankfonds Krommerijnstreek. Deze is gehonoreerd. 

Dit zal in financiële zin terug te zien zijn in de jaarrekening over 2014. 

Vreeswijk 

Het doel van het project is vervangen naar de aanschaf van een Duofiets voor cliënten van 

Zuilenstein/ De Dichter, om hen te stimuleren tot meer bewegen. De werving van gelden is gestart 

middels een rommelmarkt. Dit project is nog niet klaar en de werving van fondsen loopt nog door. 

Zorg Thuis 

Voor Zorg Thuis is geen project aangevraagd. In 2014 wordt hier nader aandacht aan besteed. 

Andere activiteiten 

 

- Er is in 2013 een start gemaakt met een professionele website. Deze is in januari 2014 

gerealiseerd.  
- Er is met een Facebookpagina en Twitter account gestart. 

- Er zijn twee veilingen georganiseerd middels het intranet van Zorgspectrum. 

- Er zijn 20 structurele vrienden. Tendens blijft wel incidentele gevers. 

 

Samenvattend ten aanzien van de geplande resultaten: 



  

 

De doelen die gesteld zijn voor 2013 zijn beperkt gerealiseerd 

 

 doel oordeel toelichting 

1 200 structurele vrienden - 20 structurele vrienden 57 incidentele giften 

2 Projecten realiseren 
voor € 50.000 

+ Sommige projecten komen financieel terug in 2014 

3 3 mogelijkheden op bij 
te dragen 

+ Namelijk middels legaat, machtiging leden (éénmalig, 
structureel), testament, bedrijfssponsoring, natura. 

4 Volledige P&C cyclus + Er is vier keer vergaderd volgens plan 

 

 

Conclusies naar aanleiding van dit tweede jaarverslag na de doorstart van de Stichting 

Geconcludeerd kan worden dat de Stichting binnen Zorgspectrum betekenis heeft gekregen. Ook is 

het zo dat dat met het opgang komen van de stichting in het afgelopen jaar onduidelijke geldstromen 

rond giften en lokale projectjes vrijwel tot het verleden behoren. In de afgelopen twee jaar kunnen 

gezien worden als een overgangsperiode. Nu bovenstaande resultaten zijn bereikt zullen we de 

werkwijze om steunaanvragen vanuit de organisatie te honoreren in 2014 aanpassen. 

Maar de impact buiten Zorgspectrum is onvoldoende zichtbaar geworden. De evaluatie leert dat 

hiervoor meer dan de huidige 4 uren ter beschikking dienen te worden gesteld aan het staflid van de 

stichting. In 2014 zullen hiervoor nadere voorstellen worden ontwikkeld 

 

 

 

 

 


