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Jaarverslag 2015 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 G.W. van Veelen  

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

Zorgpartners Midden-Holland)  

Penningmeester:   de heer E.A. Kraan  

     

De bestuursleden ontvangen geen bestuursvergoeding. Onkosten kunnen worden gedeclareerd.  

  

Rooster van aftreden  

2017: E.A. Kraan  

2018: M.L. Schlingmann-Beekhuizen  

2019: G.W. van Veelen  

  

Bestuursactiviteiten  

De wens van de SPDR is om een Beweegtuin voor de inwoners van Reeuwijk te realiseren. Dit heeft 

geresulteerd in het zoeken naar een sponsor die daarvoor de benodigde € 80.000 wil doneren. Die 

missie is geslaagd wat er toe leidde dat veel overleg gevoerd moest worden met de potentiële 

aannemer om zo een plan van aanpak en de daarbij behorende financiële opzet te kunnen maken. 

Daarnaast is energie gestoken in de relatie met mogelijke sponsors om zo financiële continuïteit voor 

onze stichting te waarborgen. 

 

Activiteiten 2015 

In dit jaar hebben wij de duofiets met behulp van sponsoren kunnen aanschaffen. Hiermee kunnen 

ouderen met behulp van een vrijwilliger een fietstocht maken en zo het aan huis gebonden zijn 

doorbreken. 

 

In 2015 is ook veel energie gestoken in het tot stand komen van een beweegtuin voor de oudere 

inwoners van Reeuwijk. Deze tuin wordt, in samenspraak met de ouderen, geheel naar de eisen van 

deze tijd ontworpen. Hiervoor is onder meer een bewonersbijeenkomst, met een goede opkomst, 

gehouden. Ook is met de bewonerscommissie overleg gevoerd. Het doel van de beweegtuin is 

ouderen fitter te krijgen en hen zo langer zelfstandig thuis te laten wonen.  

Gedurende dit proces is het bestuur tijdelijk ondersteund door een medewerker van Zorgpartners 

Midden Holland. Deze volgde een re-integratietraject en heeft het bestuur veel werk uit handen 
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kunnen nemen. Ook werd gebruik gemaakt van de input van een meedenkgroep bestaande uit 

medewerkers van De Reehorst en verschillende fysio- en caesartherapeuten. 

 

Er is een begin gemaakt met het tot stand brengen van beweeggroepen. Dit zijn groepen ouderen die 

onder leiding van een beweegcoach wekelijks gebruik gaan maken van de beweegtuin. Om deze 

groepen de juiste begeleiding te geven, moeten kosten worden gemaakt. Deze  zullen d.m.v. 

fondsenwerving  worden gedekt.  

 

SPDR heeft financieel bijgedragen aan het project “Hallo Délifrance, wat eten wij vandaag?”. Dit is 

een project waarbij tweemaal per maand extra lekker voor ouderen gekookt wordt.  Circa 20 

deelnemers ontmoetten elkaar en aten daarna gezamenlijk. 

 

De SPDR heeft een bijdrage geleverd voor het jubileum feest van De Reehorst. Een Tovertafel is 

aangeschaft en er is een bijdrage geleverd aan de buurtbarbecue en de wensboom. 

 

SPDR heeft met behulp van de Rabobank, ID College, Zorgpartners Midden Holland en Zuid Holland 

Verbindt, een immateriële bijdrage geleverd zodat in 2016 IPad lessen voor senioren kunnen worden 

gegeven. 

 

Tot slot is de ANBI status aangevraagd en ook verkregen. 

 

Financiën 2015  

 

Ontvangsten 
In 2015 werden van sponsoren de volgende bijdragen ontvangen: 
 

 De Kring. Donatie t.b.v. aanschaf duofiets     €  1.150,- 

 Jumbo supermarkt Jim Koster. Statiegelden     -   2.216,78 

 Vrienden van De Reehorst. Bijdrage jubileumfeest De Reehaven  -   1.750,- 

 Rabobank dividendfonds. Bijdrage voor de aanschaf van een Tovertafel  -   3.000,- 

 Bijdragen van de fancy fair commissie t.b.v. de ouderen in de Reehorst  -   4.574,-  

 Kringloopwinkel Reeuwijk. Bijdrage viering 35 jarig jubileum De Reehaven -   2.000,- 

 Vergoeding bankkosten       -         18,55 
_________ 

Totaal ontvangsten         € 14.709,33 
           ========= 

Uitgaven 
In 2015 werden de volgende uitgaven gedaan: 
 

 Attentie en drankje voor de vrijwilligers van het Dienstencentrum  €      400,- 

 Aanschaf Spel Plus t.b.v. de dagverzorging     -    1.268,15 

 Bijdrage duofiets        -    1.150,- 

 Bijdragen aan Open Tafel lentemenu      -       286,- 

 Wall of Fame bijdrage        -       134,- 

 Soep t.b.v. de Ouderendag       -       150,- 

 Bijdrage aan de feestweek t.b.v. het 35 jarig jubileum van De Reehaven  -   2.078,82 
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 Kerstkaarten vrijwilligers Dienstencentrum     -        77,82 

 Bankkosten          -      192,51 
________ 

Totaal uitgaven          € 5.737,30 
           ======== 
 
Totaal ontvangsten         €14.709,33 
Totaal uitgaven          -   5.737,30 
           _________ 
Saldo mutaties 2015 (positief)        €  8.972,03
           ========= 
 
Saldo op de Rabobank per 31 december 2015      € 13.240,69
           =========
   
Vooruitblik activiteiten in 2016  

In 2016 willen wij verder met ondersteuning van projecten die ouderen helpen om succesvol langer 

zelfstandig thuis te blijven wonen. Hiervoor zullen fondsen aangeschreven worden.  

 

De beweegtuin met de daaraan gekoppelde beweeggroepen worden door SPDR ondersteund. SPDR 

draagt ook bij aan de opening en PR activiteiten van de beweegtuin die vermoedelijk in oktober 2016 

plaatsvindt.  

 

Voor de IPad lessen worden oefen IPads aangeschaft. 

 

SPDR heeft het plan om in 2016 zich meer te presenteren bij lokale ondernemers. SPDR wil in 

toenemende mate een verbindende schakel zijn door projecten te ondersteunen die erop gericht zijn 

ouderen in Reeuwijk langer succesvol thuis te laten wonen. 

  

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 maart 2016.  

  

  

  

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

 


