Stichting Vrienden van Zuidwester
Jaarverslag 2019
In dit jaarverslag geeft de stichting Vrienden van Zuidwester een overzicht van
de activiteiten en aanschaffingen die in 2019 hebben plaats gevonden. Het doel
van deze activiteiten/ aanschaffingen is om het leven van de cliënten leuker te
maken.
De Vrienden zijn er ook in 2019 weer in geslaagd om veel voor de cliënten te
betekenen. Voor 24 woningen of dagbestedingsgroepen werd de aanvraag voor
een vriendendag gehonoreerd. Ook hebben de Vrienden het mogelijk gemaakt
dat er diverse materialen konden worden aangeschaft, zoals snoezelknuffels,
eenknopsmaterialen (in samenwerking met SBB Zomerland), interactieve puppy,
materialen voor een kunstproject, keramiekdraaitafel, trampoline, duofiets,
nestschommel en een beleveningskoffer. Tevens vond weer ondersteuning plaats
van diverse projecten en activiteiten zoals: schilderijlijsten voor een expositie en
een financiële bijdrage voor een lentemarkt, een tuinen dag en een sportieve
feestdag.
Duidelijk mag zijn dat wij zonder onze donateurs, sponsors en aangezochte
fondsen dit 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). Lies Russel is (helaas) m.i.v. dit jaar gestopt met haar
werkzaamheden voor de stichting. Zij hield zich vooral bezig met het
huifbedrijden, de website en de facebookpagina van de Vrienden. De Vrienden
zijn haar veel dank verschuldigd voor haar werkzaamheden. In oktober heeft
René Krijnen aangegeven zich te willen inzetten voor de Vrienden. Hij
ondersteunt de stichting bij het werven van fondsen en gaat zich daarbij met
name richten op de club van honderd. Een nieuw initiatief van de Vrienden
waarbij bedrijven benaderd worden om gedurende een aantal jaren een bedrag
van € 100 of meer te schenken aan de stichting.
Alle genoemde personen zetten zich belangeloos in voor de stichting.
Sandra Steenhorst ondersteunt vanuit haar functie binnen Zuidwester het
bestuur van de Vrienden en Miranda Nooijen is de ambtelijk secretaris.

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:
-

Met een stand aanwezig zijn bij zomerfeesten e.d.
Bijdragen leveren voor de nieuwsbrieven voor cliëntvertegenwoordigers.
Regelmatig eigen nieuwsbrieven publiceren over de activiteiten van de
Vrienden.
Persberichten plaatsen in regionale kranten.
Acties voeren voor het werven van nieuwe donateurs.
Logo’s ontwerpen voor de vriendendagen en workshops.

-

Affiches en kaarten maken om activiteiten (met name “Muziek op reis”) te
promoten zowel
bij de cliënten, begeleiding als de ouders en andere
verwanten.
Het bijhouden van de website en een Facebookpagina. Vooral de laatste
werd regelmatig bijgewerkt met nieuws over diverse activiteiten van de
Vrienden en mede daardoor veel gelezen.

Fondsenwerving
Net als in 2018 zijn de Vrienden ook in 2019 actief bezig geweest met het werven
van fondsen. Bestuurslid Joop Hamelink heeft deze taak op zich genomen, hierbij
ondersteunt door de ambtelijk secretaris. De Vrienden hebben diverse
activiteiten kunnen organiseren en materialen kunnen aanschaffen door de
bijdragen van onderstaande fondsen:
- Bladt Charity, Handicap.nl, FNO Klein Geluk, Sluijterman van Loo en DPDF Muziek op Reis
- Stichting SFO en Handicap.nl - een bijdrage ontvangen voor het
organiseren van workshops.
- Pasmanstichting en Bladt Charity - een bijdrage voor de Vriendendagen.
Dr. J.C. Vaillantfonds, stichting Liberty Foundation en een niet bij name
genoemd fonds - nestschommel.
- Stichting Rotterdam anno 1720 - een belevenistafel (later omgezet in een
beleveningskoffer)
- Edith Jacoba - trampoline.
- Edith Jacoba - karamiekdraaitafel.
- Stichting Old Grand Dad en stichting Rotterdam 1270 - duofiets.
- Stichting Goede Doelen 1816 en Dutch Welfare Fund een bijdrage voor een
elektrische rolstoelfiets.
- Pasmanstichting - een bijdrage voor een Qwiek up
- W. M. der Hoop – een bijdrage voor een Qwiek up.
- Stichting Afas Foundation – 2 CRDL’s.

Bijzondere projecten van de stichting:
De Vrienden van Zuidwester hebben een aantal (vaste) projecten. Dat waren in
het verslagjaar:

a. Vriendendagen
Sinds een aantal jaren kent de stichting het fenomeen “Vriendendagen”. 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. Maandelijks werd er geloot welke twee groepen, die zich voor een
Vriendendag hadden gemeld, hier gebruik van konden maken. In de nieuwsbrief
en op de website en facebookpagina wordt regelmatig verslag gedaan van deze
Vriendendagen.

b. Workshops
In 2019 hebben de Vrienden Zuidwesterbreed weer een groot aantal workshops
voor cliënten georganiseerd. Het doel was om door middel van een activiteit de
cliënten een actief en plezierig dagdeel te bezorgen en afhankelijk van de
workshop, iets tasbaars mee te geven. Iedere woongroep en
dagbestedingsgroep kon zich hiervoor aanmelden. De workshops waren
laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus binnen de Zuidwester. Het ging

daarbij onder meer om workshops creatief bezig zijn, chocolade bonbons maken,
koken, dansen, yoga, toneel, muziek maken, taartjes versieren en clownkunst of
een workshop naar eigen keuze.
Meer dan 1000 cliënten hebben enthousiast aan de workshops mee gedaan.
Helaas liet de financiële situatie van de Vrienden het niet toe om de workshops 2
keer per jaar te organiseren.

c. Muziek op reis
Ook in 2019 hebben de Vrienden er voor gekozen om Muziek op Reis te
organiseren. In het najaar werd er gedurende 3 weken in alle regio’s/locaties van
Zuidwester muziek ten gehore gebracht, waarvoor de cliënten zelf wensen
hadden kunnen indienen en waaraan zij, indien mogelijk, ook zelf konden
meedoen. Er werden 61 concerten/optredens georganiseerd, zowel in woningen,
dagbestedingslocaties en restaurants.

Financiën
De inkomsten van de Stichting Vrienden van Zuidwester hebben in 2019 bestaan
uit:
 Giften van Vrienden (donateurs),
 Opbrengsten van fondsenwerving,
 Opbrengst vanuit de Vriendenloterij.
Zie verder het financiële jaarverslag.
Hellevoetsluis, februari 2020
Floor Bremmers, secretaris Vrienden van Zuidwester

