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Jaarverslag 2014 Stichting Partners van Dienstencentrum de Reehorst 
 

Doelstelling 

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de ouderen in Reeuwijk en verder al 

het geen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

De stichting tracht haar doel in het bijzonder te bereiken door het ten behoeve van ouderen in 

Reeuwijk (doen) organiseren en faciliteren van activiteiten in het Dienstencentrum De Reehorst in 

Reeuwijk en het, met inschakeling van vrijwilligers, voor die ouderen realiseren van een zinvolle 

dagbesteding in dat centrum. 

 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter:   de heer D. Boot - te Reeuwijk - afgetreden op 1 juni 2014 

Secretaris:  mevrouw M.L. Schlingmann-Beekhuizen  te Bodegraven - (namens stichting 

Zorgpartners Midden-Holland) 

Penningmeester:  de heer E.A. Kraan - te Reeuwijk  

Bestuurslid:   mevrouw I. Verkaaik - te Reeuwijk - afgetreden op 11 november 2014. 

 

De bestuursleden ontvangen geen bestuursvergoeding. Onkosten kunnen worden gedeclareerd maar 

dat is in het verslagjaar niet gebeurd. 

 

Rooster van aftreden 

2017: E.A. Kraan 

2018: M.L. Schlingmann Beekhuizen 

2019: G.W. van Veelen 

 

Bestuursactiviteiten 

Na de oprichting van de stichting, in december 2013, is het bestuur van de Stichting aan het werk 

gegaan om de doelstelling te kunnen realiseren. Vanwege de opstartfase én de latere 

bestuurswisselingen heeft het opstellen van een jaarplan enigszins vertraging opgelopen. Dit zal nu in 

2015 worden vastgesteld. 

 

Door het vervroegd aftreden van de bestuursleden Boot en Verkaaik zijn een aantal vacatures in het 

bestuur ontstaan. De zittende bestuursleden zijn een zoektocht gestart naar een nieuwe voorzitter. 

Dit heeft geresulteerd dat deze vacature per 16 februari 2015 kon worden ingevuld. In de 

tussenliggende periode is het voorzitterschap waargenomen door E.A. Kraan. In 2015 wordt bezien 

of uitbreiding van het bestuur nodig is. 

 

Activiteiten 2014 

In 2014 is een door Boekhandel Verkaaik te Gouda gesponsorde literaire bijeenkomst voor de 

(oudere) inwoners van Reeuwijk gehouden. Als speciale gast was aanwezig de auteur de heer Rudi 

Westendorp. Hij sprak over “Ouder worden zonder het te zijn”. Bij deze literaire avond waren 90 
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personen aanwezig. Uit de gehoorde reacties was dit een geslaagde avond welke ook nog in een 

kleine financiële opbrengst voor de stichting uitmondde. 

 

Vooruitblik activiteiten 2015 

We kunnen stellen dat stichting SPDR zich begint te ontplooien. Voor 2015 zijn we in organisatorisch 

opzicht voornemens de ANBI status aan te vragen; de website uit te bouwen en te vervolmaken, 

mogelijk bestuurlijke uitbreiding te realiseren en een jaarplan te presenteren. 

Met betrekking tot de sponsors zijn diverse acties in voorbereiding. Eén van die acties is de zoektocht 

naar één grote sponsor die de aanleg van een bewegingstuin mogelijk moet maken. De 

vooruitzichten daartoe zijn veelbelovend.  

Hoewel we geen namen noemen van sponsoren willen wij voor één sponsor een uitzondering maken 

omdat we weten dat die sponsor daar geen bezwaar tegen heeft. Die sponsor is de JUMBO 

supermarkt van Jim Koster. Deze super heeft niet alleen voor sponsorgelden gezorgd, bijvoorbeeld 

middels de gift van de emballagegelden, maar heeft ook tijdens een speciaal daarvoor belegde avond 

een 30-tal vrijwilligers opgeleverd. Daarboven sponsort de JUMBO ook de ingrediënten voor de 

pannenkoekenbrigade. Die verzorgt een paar maal per jaar voor de ouderen van Reeuwijk een 

pannenkoekenmaaltijd. 

 

Financiën 2014 

Inkomsten: 

De diverse acties die in 2014 zijn ondernomen hebben een bedrag van € 4.354 opgeleverd. Omdat 

veel sponsoren geen prijs stellen op het bekend worden van hun/haar donatie laten wij daarom de 

namen van de gulle gevers achterwege. Wij zijn daarom hen niet minder dankbaar. 

 

Uitgaven: 

Er waren bij Zorgpartners Midden Holland onvoldoende financiële middelen beschikbaar om de vele 

vrijwilligers van het Dienstencentrum ook een leuke kerstbijeenkomst met een daarbij behorend 

kerstcadeautje te bezorgen. Om die reden is SPDR bijgesprongen en heeft voor dit doel € 400 

beschikbaar gesteld. Deze uitgaven zijn overigens in 2015 betaald. De overige uitgaven, alleen 

bankkosten, bedroegen in totaal € 119,60. 

 

Saldo: 

Dit alles levert per 31 december 2014 een batig saldo op van € 4.234,40. Dit bedrag staat op een 

rekening bij de Rabobank. Met betrekking tot de financiële organisatie is een tweehandtekeningen 

stelsel ingevoerd. Dit controlemiddel werkt naar behoren. 

 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 april 2015. 

 

 

 

G.W. van Veelen, voorzitter    M.L. Schlingmann-Beekhuizen, secretaris  


