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JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN ZORGSPECTRUM 
 

 

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.  

Stichtingsbestuur per 31 december 2013 

 

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

M.H. Groenendijk, voorzitter en drs. G.J. 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 en in haar 

verlof door Sarah Verkruijssen, 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. 
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Raad van Toezicht 

 

Naam Lid RvT 

sinds 

RvT-

functie 

Hoofdfunctie Nevenfuncties 

Hr. J.L.M. 

Bartelds RA 

Maart 2009 Lid  

en 

voorzitter 

Audit 

Commissie 

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 

Commissie 

Kwaliteit en 

Veiligheid 

Zelfstandig gevestigd 

interim bestuurder/ 

manager, organisatie-

adviseur. 

 

 

Mw. Drs. C.N. 

Hilgeman 

April 2009 Lid en 

voorzitter 

Audit 

Commissie 

Kwaliteit en 

Veiligheid 

Directeur 

Hilgeman Consult / 

ECNH Holding B.V., 

Doorn 

 

Directeur/Bestuurder 

a.i. CBO B.V. te 

Utrecht 

- Er2Doen, voor toekomstige 

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 

Commissie 

Financiën 

Partner Deloitte 

Accountants B.V. 
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Doelstellingen 2014  

 

Voor het jaar 2014 zijn de volgende doelen gesteld: 

Verbinden was het jaarthema voor 2014. Verbinden met interne en externe stakeholders, waaronder 

bedrijven en inwoners in het werkgebied van Zorgspectrum. Meer specifiek gaat het om de volgende 

resultaten: 

- Eind 2014 onderhoudt de stichting een structurele relatie met minimaal 200 bijdragende 

inwoners van het werkgebied 

- De projectcoördinator wordt gesteund in minimaal een dagdeel per twee weken aan vrijwillige 

inzet. 

- Er worden voor 100.000 euro projecten gerealiseerd. 

 

Resultaten 2014 

In 2014 zijn er acht aanvragen gedaan voor projecten. Deze projecten hebben samen een waarde van 

62000 euro.  

Hoewel de groep die een aanvraag kon doen verruimd is zijn er weliswaar meer aanvragen geweest 

maar wel voor kleinere bedragen elk. 

Het bestuur heeft al deze projecten ontvankelijk verklaard: 

1. Twee duo fietsen ( Nieuwegein 1 en Nieuwegein 2) 2x  € 6.500, -/ - 

2. Sjoelbak (Nieuwegein 2) € 450,- 

3. Beweegtuin (Houten) €  35.000, - 

4. Diverse innovatieve middelen t.b.v. de kwaliteit van leven voor mensen ( Nieuwegein 2) 

 € 13.000 

Gerealiseerde projecten  

Tweede fase Ontmoetingstuin 

In 2014 is het project de Ontmoetingstuin op de locatie De Geinsche Hof opnieuw ondersteund vanuit 

de Stichting Vrienden van Zorgspectrum. Daarmee kon het plan afgerond worden ondanks 

tegenvallende sponsor inkomsten. 

Duo fietsen  

De duo-fietsen voor zowel de locatie De Geinsche Hof als voor de locatie De Dichter aangeschaft en 

in gebruik genomen. Er zijn diverse acties op touw gezet voor het realiseren van deze fietsen. Zoals 

een kerstmarkt, zomermarkt, een gesponsord optreden en een spinning marathon. Dit project is 

gerealiseerd. 

Sjoelbak.  

Deze sjoelbak is extra breed in uitvoering. De afstand tot de openingen, waarin de sjoelschijven 

moeten verdwijnen, kan worden verkleind en het aantal openingen kan worden vergroot zodat het 

gemakkelijker wordt om de schijf in de opening te schuiven. De schijven zijn extra hoog en voorzien 

van een sleuf voor een betere grip. Bij het spel wordt een bakje meegeleverd voor het opbergen van 

de schijven. Dit project is gerealiseerd. 
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Niet gerealiseerde projecten  

Beweegtuin 

Het management van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) heeft eind 2013 gevraagd om 

een beweegtuin bij Het Houtens Erf in verband met de revalidatie functie die deze locatie ten tijde van 

de aanvraag had. Lopende het jaar is besloten deze functie te verplaatsen waardoor de wenselijkheid 

van de beweegtuin bij Het Houtens Erf verviel. Het project is gecanceld. 

Diverse innovatieve middelen t.b.v. de kwaliteit van leven voor mensen met dementie 

Voorwaarde voor ondersteuning door de stichting Vrienden van Zorgspectrum is een actieve bijdrage 

van de RVE die de aanvraag doet. De RVE heeft met betrekking tot deze zaken geen nader initiatief 

genomen.  

Andere activiteiten 
Er is meegedaan aan De Beursvloer in Nieuwegein en Mix en Match in Houten. Tevens is een eerste 

aanzet gemaakt voor een verantwoord ondernemen concept in Vianen. Activiteiten die hier uit voort 

gekomen zijn worden niet gekwantificeerd in geld maar hebben wel degelijk maatschappelijke 

waarden en dragen bij aan de doelstelling van Vrienden van Zorgspectrum. 

Eén vrijwilliger is aan de slag gegaan voor Vrienden van Zorgspectrum en voor 2015 hebben zich 

twee vrijwilligers gemeld. Facebook is steeds ingezet ter ondersteuning van de eigen berichten maar 

ook van de berichten van Zorgspectrum.  

Conclusies  
De doelen die gesteld zijn voor 2014 zijn beperkt gerealiseerd 

 Doel Oordeel Toelichting 

1 200 structurele vrienden - Het blijkt makkelijker te werven voor incidentele 
projecten 

2 Projecten realiseren voor  
€ 100.000 

- Onvoldoende vraag vanuit de organisatie.  

3 Vrijwilligers betrekken bij Vrienden 
van 

+  

4 Volledige P&C cyclus + Verlopen conform procedure  

 

De Raad van Bestuur heeft met de betrokken medewerker de resultaten geëvalueerd en constateert 

dat het doel gerelateerd aan stakeholder management en het genereren van een continue 

inkomensstroom al enkele jaren niet dichterbij komt. 

De Raad van Bestuur heeft geconcludeerd dat een ander type inzet dat tot op heden vanuit de 

organisatie is gepraktiseerd nodig is om het doel dichterbij te brengen. 

In 2015 zal gezocht worden naar een vrijwillige coördinator voor de stichting, met de juiste 

competenties. 

 

Nieuwegein, juni 2015 
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