Secretarieel jaarverslag Stichting Partners Dienstencentrum de Reehorst over 2017

1. Bestuur
Het bestuur van Stichting Partners Dienstencentrum de Reehorst (SPDR) bestond in 2017 uit:
1.
2.
3.
4.
5.

Gerrit Wim van Veelen
Corina Benschop
Eugène Kraan
Kirsten van Nieuwkoop
Mithra Falter

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid vanuit Zorgpartners Midden-Holland

2. Activiteiten
In 2017 heeft SPDR zich ingezet en een bijdrage geleverd aan diverse activiteiten en projecten.
Hieronder een overzicht van dit geheel.
NL Doet
NL Doet is de grootste vrijwilligersactie die ons land kent. Er worden vele initiatieven ontplooid
en iedereen wordt uitgenodigd om zijn of haar handen uit de mouwen te steken om iets te doen
voor een ander. De Reehorst heeft in 2017 een workshop bloemschikken georganiseerd, waarbij
aansluitend een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje plaatsvond. SPDR
heeft een bijdrage geleverd aan deze bijzonder geslaagde activiteit.
Accu duofiets
Voor bewoners van Reehorst is een duo fiets beschikbaar. Deze duo fiets biedt de mogelijk om er
even lekker op uit te gaan. Om de fiets extra trapondersteuning te bieden tijdens het fietsen is er
een accu op de fiets aanwezig. Deze accu was in 2017 aan vervanging toe. SPDR heeft de kosten
op zich genomen voor het aanschaffen van een nieuwe accu voor deze duo fiets.
Beweegtuin
In 2016 is er een prachtige beweegtuin aangelegd naast het Dienstencentrum de Reehorst. Deze
beweegtuin is toegankelijk voor alle bewoners van Reeuwijk . Met behulp van diverse toestellen
kan iedereen in beweging. De afwerking van een aantal onderdelen en toestellen en grote
opening van de tuin werden gerealiseerd. De beweegtuin werd geopend door wethouder Laura
Leyendekkers en Olga Commandeur o.a. bekend van Nederland in beweging. In 2017 volgde na
deze grote opening een training met instructiemateriaal om de tuin optimaal te kunnen blijven
benutten met onderbouwend lesmateriaal voor het bieden van een optimale uitvoering en
ondersteuning van bewoners en gebruikers. SPDR heeft de kosten voor deze training van Olga
Commandeur als zowel de kosten voor het instructiemateriaal voor optimaal gebruik van de
beweegtuin, voor haar rekening genomen.
Gevelbelettering en borden Dienstencentrum de Reehorst
Het ontbrak Dienstencentrum de Reehorst aan een duidelijke belettering/naambord op de gevel
bij de ingang. Kjoew heeft in opdracht van SPDR gezorgd voor een passende belettering. Tevens

zijn er borden gemaakt met naamaanduiding, die bij de ingang geplaatst kunnen worden. De
SPDR heeft zorggedragen voor de kosten van deze beletting en borden.
Nationale ouderen dag en Bodegraafse kaasmuseum
In het kader van Nationale Ouderen dag organiseerde het dienstencentrum een kaasproeverij
samen met het Bodegraafse kaasmuseum. Er werden diverse voorwerpen uit het Kaasmuseum
getoond alsmede een film over het maken van boerenkaas. Kaasboerderij de Graaf uit
Bodegraven heeft gezorgd voor een prachtige kaasproeverij van verschillende soorten
boerenkaas met na afloop een drankje voor de bezoekers. SPDR heeft de kosten voor deze
middag gesponsord.
3. Overleg
In 2017 is het bestuur vier keer bij elkaar gekomen voor een overleg.

Vastgesteld op de bestuursvergadering van 18 mei 2018
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G.W. van Veelen, voorzitter
C.G. Benschop-Mak, secretaris

