Jaarverslag 2021 Stichting Vrienden van Zuidwester
Algemeen
In dit jaarverslag staat een overzicht van de activiteiten die in 2021 hebben plaats gevonden en van
de aangeschafte materialen. Een en ander sluit aan bij de doelstelling van de Stichting Vrienden van
Zuidwester: het leven van de Zuidwester cliënten leuker te maken door het organiseren van
activiteiten en het aanschaffen van materialen, hierbij rekening houdend met de beperkingen van de
gebruikers.
Net als in 2020 hebben de Vrienden door de maatregelen binnen Zuidwester om verdere
verspreiding van het coronavirus Covid 19 te beperken een deel van de geplande activiteiten helaas
niet kunnen uitvoeren. Maar op wat beperktere schaal hebben ze toch nog wel het nodige voor de
cliënten kunnen betekenen. De vaste projecten zijn in afgeslankte vorm en aangepast aan de corona
maatregelen door gegaan. Zie verder onder het kopje Projecten.
De fondsenwerving was , behalve voor die vaste projecten, gericht op het werven van fondsen voor
een CRDL (reeds gestart in 2020), 2 duo fietsen en een rolstoeltransportfiets.
Ook vond ondersteuning plaats in het kader van ingediende wensen, waaronder een bijdrage voor
een Speel-o-theek. Tevens hebben we 10 mobile telefoons van KPN ontvangen.
Zonder onze donateurs, sponsors en aangezochte fondsen hadden wij een en ander niet kunnen
realiseren.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit Aad van Vliet (voorzitter), Dineke van Winkelhof (lid), Ari Prins
(penningmeester), Joop Hamelink (fondsenwerver) en Floor Bremmers (secretaris) en sinds augustus
uit de aspirant-leden Corrie Kaslander en Jacqueline Lavooy.
Alle genoemde personen zetten zich belangeloos in voor de stichting.
Sandra Steenhorst ondersteunt vanuit haar functie binnen de Zuidwester het bestuur en Miranda
Jongeneelen van Zuidwester is de ambtelijk secretaris van de Vrienden.

Werkgroep Communicatie
De werkgroep communicatie heeft als doel meer bekendheid te geven aan de stichting Vrienden van
Zuidwester. In de praktijk betekende dit onder andere:
-

bijdragen leveren voor de nieuwsbrieven van Zuidwester voor cliëntvertegenwoordigers
regelmatig eigen nieuwsbrieven uit brengen over de activiteiten van de Vrienden
in samenwerking met Zuidwester plannen bedenken voor nieuwe activiteiten
acties voeren voor het werven van nieuwe donateurs
flyers en logo’s ontwerpen om de activiteiten van De Vrienden bij een breder publiek onder
de aandacht te brengen
het maken van een nieuwe website

-

het bijhouden van de website en een Facebookpagina. Door de maatregelen binnen
Zuidwester om het verspreiden van het corona Virus Covid 19 te beperken, zijn veel
activiteiten niet door gegaan, met als gevolg dat we niet veel nieuws op de Facebookpagina
hebben kunnen plaatsen.

Fondsenwerving
Net als in voorgaande jaren zijn De Vrienden ook in 2021 actief bezig geweest met het werven van
fondsen. Bestuurslid Joop Hamelink heeft deze taak op zich genomen, hierbij ondersteund door de
ambtelijk secretaris. Van onderstaande fondsen en organisaties hebben De Vrienden een bijdrage
mogen ontvangen voor het organiseren van activiteiten en of het aanschaffen van materialen:
-

Sluyterman van Loo: bijdrage Muziek op Reis 2020
Stichting SFO: bijdrage Muziek op reis
Stichting SFO: bijdrage Vriendendagen
Stichting SFO: bijdrage in de workshops
Stichting Pieter Bastiaan: bijdrage Muziek op reis
Prins Bernhard Cultuur Fonds: bijdrage Muziek op reis
St Elise Mathilde Fond: bijdrage klein waterbed
Amantia Stichting: bijdrage tovertafels
Pasman Stichting: bijdrage schommel
Pasman Stichting: bijdrage vriendendagen 2020
Stichting Dutch Welfare: bijdrage CRDL
Fonds Kind & Handicap: bijdrage muziek op reis
Stichting Dr. J. C. Vaillantfonds: bijdrage aanschaf duo fiets
Stichting Dr. J.C. Vaillantfonds: bijdrage Vriendendagen
Stichting Dr. J. C. Vaillantfonds: bijdrage voor workshops
Stichting Zuster Visser Fonds: bijdrage trampoline
Amantia Stichting: bijdrage voor Trampoline
Handicap.NL: bijdrage muziek op reis
Oranje Fonds: bijdrage voor Vakantievertier
ANWB fonds: bijdrage duofiets
Dutch Welfare Fund: bijdrage voor CRDL
Cam It: bijdrage aan Tovertafel
Delta Port Donatiefonds: bijdrage voor Muziek op Reis

Daarnaast werden ook bijdragen ontvangen van fondsen die niet willen worden genoemd.

Projecten
De Vrienden van Zuidwester hebben jaarlijks een aantal vaste projecten. Daarnaast was er vorig
en dit jaar een extra project, zie punt d.

a. Vriendendagen
Ondanks de beperkingen voor het organiseren van Vriendendagen hebben De Vrienden toch

maandelijks 2 groepen blij gemaakt met het toezeggen van een Vriendendag, met de
aantekening dat deze Vriendendag ook in 2022 kan worden verzilverd. Een Vriendendag is
een uitstapje of activiteit met een groep, dit kan een woongroep of een dagbestedingsgroep
zijn, naar een door hen zelfgekozen doel. Per Vriendendag werden de kosten tot een
maximum van € 500,00 betaald door de Vrienden. Ondanks Corona kon toch een deel van de
toegezegde Vriendendagen in het verslagjaar worden ingevuld door de groepen.
b. Workshops
Het doel van een workshop is om door middel van een activiteit de cliënten een actief en
plezierig dagdeel te bezorgen en afhankelijk van de workshop, iets tastbaars mee te geven.
Iedere woongroep en dagbestedingsgroep kon zich hiervoor aanmelden. De workshops zijn
laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus binnen de Zuidwester. In 2020 zijn veel van de
workshops om de bekende reden niet doorgegaan. De planning was om de in dat jaar
toegekende workshops in 2021 te laten plaats vinden. Door de maatregelen om verdere
verspreiding van het Corona virus te beperken hebben ook in 2021 helaas slechts een
beperkt aantal workshops plaats gevonden, meestal buiten.
c. Muziek op reis
Ook in 2021 hebben De Vrienden er voor gekozen om Muziek op Reis te organiseren: een
muzikale rondgang langs woningen en dagbestedingslocaties. De bedoeling was om in het
najaar gedurende 3 weken in alle regio’s/locaties van Zuidwester muziek ten gehore te
brengen, waarvoor de cliënten zelf wensen hadden kunnen indienen en waaraan zij, indien
mogelijk, ook zelf konden meedoen. Deze activiteit hebben De Vrienden door middel van 62
concerten op 55 locaties in een aangepaste vorm door kunnen laten gaan, waardoor toch
veel cliënten van de muziek hebben kunnen genieten. De grootschalige evenementen met
koren, etc. in de regionale ZW- restaurants moesten helaas komen te vervallen.

d.

Vakantievertier
Dit project is georganiseerd op initiatief van het Oranjefonds, samen met Fonds Sluyterman
van Loo en stichting RCOAK. Het doel was om activiteiten voor senioren in de vakantie
periode te organiseren om eenzaamheid, mede ontstaan door de Corona pandemie, tegen
te gaan. Het project heeft in verband met de Coronaperikelen binnen Zuidwester, net als in
2020 in aangepaste vorm plaatsgevonden. De Vrienden hebben gekozen voor muzikale
activiteiten die buiten konden plaats vinden.

Financiën
De inkomsten van de stichting Vrienden van Zuidwester hebben in 2021 bestaan uit:
• Giften van Vrienden (donateurs),
• Opbrengsten van fondsenwerving,
• Opbrengst vanuit de Vriendenloterij.
Zie verder het financiële jaarverslag.
Hellevoetsluis, maart 2022
Floor Bremmers, secretaris Vrienden van Zuidwester

