
JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN HET REINALDAHUIS 2017 

Bestuur  
Tot 11 december bestond het bestuur uit: de heer B.R.A. Maassen, voorzitter, de heer J. Stringer, 
penningmeester, mevrouw Y. Selhorst, secretaris, de heer W.H. Uijtenhoorn, lid, de heer J.W. de 
Kanter, lid en de heer G.J. Binkhorst, lid. Op 11 december traden de heer de Kanter en mevrouw 
Selhorst uit het bestuur. De voorzitter bedankte hun voor hun belangeloze inzet voor de Stichting 
Vrienden gedurende 15 respectievelijk 6 jaar en overhandigde hun als blijk van waardering een 
cadeaubon. In deze vergadering traden de heren E.W. Drenth en G. Neering toe als kandidaat-
bestuurslid. De laatste op voordracht van de Cliëntenraad. Zoals statutair voorgeschreven benoemde 
de raad van toezicht van de Zorggroep Reinalda hen op 19 december, zodat het bestuur aan het 
einde van het verslagjaar bestond uit: 
B.R.A. Maassen, voorzitter 
J. Stringer, penningmeester 
W.H. Uijtenhoorn, lid 

G.J. Binkhorst, lid 
E.W. Drenth, lid 
G. Neerings, lid  

In 2018 zal de keuze van een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris aan de orde komen.  
 
Het bestuur kwam in het verslagjaar twee maal bijeen en wel op 29 juni en 11 december. De 
vergaderingen werden bijgewoond door de bestuurder van de Zorggroep Reinalda. Dat was in juni 
mevrouw O. Landstra en in december mevrouw C. Koning. De notulen werden gemaakt door de 
directiesecretaresse, mevrouw H. Feelders en door mevrouw Selhorst. De boekhouding van de 
Stichting Vrienden wordt belangeloos bijgehouden door de Financieel-economische dienst van de 
Zorggroep in de persoon van de heer M. van der Velden. De bestuursleden ontvangen geen 
vergoeding voor hun werkzaamheden. De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven 
onder nummer 41223152 en door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(RSIN/fiscaal nummer 8061.60.494).  
 
Activiteiten van het bestuur 
De te subsidiëren activiteiten voor 2017 waren al goedgekeurd in de decembervergadering van 2016. 
Daarbij ging het o.a. om: themabijeenkomsten in het Polderhuis en de Roos, om een serie concerten 
met huisdieren, een wijnproeverij, care-clowns op de huiskamers van de BOPZ-afdeling, de 
wensboom, een bruikleenrolstoel voor gasten, bijdragen voor kerstpakketten van medewerkers en 
vrijwilligers en een bijdrage aan het Noodfonds van de humanistisch raadsvrouw. Uit dit laatste fonds 
kunnen gesprekken van bewoners van de aanleunwoningen met de humanistisch raadsvrouw 
worden gefinancierd (maximaal 60 uur per jaar). In totaal bedroegen de geraamde kosten voor 2017 
€ 15.250.  
In de junivergadering werd de jaarrekening en het jaarverslag 2016 goedgekeurd. Ook kwam een 
evaluatie van het Noodfonds van de humanistisch raadsvrouw aan de orde. Gesproken werd verder 
over de bestuurssamenstelling. Mevrouw Selhorst en de heer de Kanter gaven aan hun lidmaatschap 
van het bestuur op korte termijn te willen beëindigen. De heer Maassen deelde mee bij het bereiken 
van de 80-jarige leeftijd in mei 2018 te willen aftreden. In deze vergadering werd ook afscheid 
genomen van mevrouw Landstra. Zij woonde als bestuurder van de Zorggroep meer dan 15 jaar de 
bestuursvergaderingen bij. Als blijk van waardering voor haar steun kreeg ook zij een cadeaubon. 
Besloten werd verder de folder van de Stichting te vernieuwen.  
 
In de decembervergadering was, zoals al eerder vermeld, de bestuurssamenstelling aan de orde. 
Verder werden de aanvragen voor 2018 goedgekeurd. Daarbij ging het om uitstapjes met het busje 
voor de huiskamers, om het project Groen doet goed van de Stichting Zaaigoed, 
themabijeenkomsten in het Polderhuis en de Roos, een optreden van het Zwanenkoor, een serie 
huiskamerconcerten met Rudolf Goedhart, een roofvogelshow in het atrium, de populaire 
Wensboom en bijdragen aan de kerstpakketten van vrijwilligers en medewerkers. In totaal is hiermee 
een bedrag van € 9.950 gemoeid. Een beslissing over het Zorgdierproject werd aangehouden tot het 
managementteam hierover gesproken heeft. Besloten werd voor een beslissing over het Noodfonds 
van de humanistisch raadsvrouw eerst de evaluatie af te wachten.  



 
Door het hoofd Zorg, de heer A. de Vries, werd een toelichting gegeven op de subsidieaanvraag 
dwaalproblematiek. Het gaat daarbij om cliënten in het Reinaldahuis en in de thuissituatie die nog 
geen BOPZ-indicatie hebben, maar wel dwaalgedrag en oriëntatieproblemen vertonen. Dit probleem 
zal worden aangepakt met technische middelen (IPhone e.d.) maar ook met verhullende bestickering 
van uitgangsdeuren. Het bestuur besloot de kosten van deze bestickering ad € 4.300 voor zijn 
rekening te nemen. Verder werd gesproken over het initiatief vanuit de organisatie betreffende de 
aanschaf van een zogenaamde Combi-auto. Daarbij gaat het om een personenauto die ’s nachts 
gebruikt wordt voor inzet van medewerkers in de wijk en overdag voor vervoer van cliënten door 
vrijwilligers naar medische specialisten e.d. De auto wordt geschikt gemaakt voor het vervoer van 
rolstoel gebonden bewoners. Daarmee worden de zeer lange wachttijden bij het reguliere vervoer 
voor dit doel voorkomen. Het bestuur vond dit een goed plan. De initiatiefnemers zullen eerst zelf 
proberen de hiervoor benodigde financiële middelen bijeen te brengen. Daarna zal het project 
opnieuw in het bestuur aan de orde komen voor mogelijke financiële ondersteuning.  
 
Activiteiten voor de bewoners 
Op 12 januari en 16 en 30 maart waren er klassieke concerten van Philomela over en mét huisdieren. 
Helaas konden ze niet alle in het restaurant plaatsvinden omdat honden en katten daar niet zijn 
toegestaan. Het atrium leent zich hier niet zo goed voor. Op 26 januari was er een swingend 
optreden van Gouwe Ouwe. Vrijwilligers van de Stichting de Tijdmachine en onze eigen vrijwilligers 
gingen met cliënten de dansvloer op. Op 6 november bezochten de CareClowns de PG-afdeling. Met 
persoonlijke aandacht, clownspel en muziek wisten de clowns de mensen te bereiken en te verleiden 
tot contact. Op 13 nov genoten de bewoners van het Reinaldahuis van Franse wijn, kaas en chansons 
gezongen door Harold Veenstra. In de vestiging de Roos zijn verschillende gezellige activiteiten 
georganiseerd variërend van optredens tot feestelijke maaltijden. In het Polderhuis organiseerden 
vrijwilligers twee middagen met muziek en Chinees eten. Verder zijn er gedurende het gehele jaar 
uitstapjes gemaakt met de Reinaldabus, o.a. naar Artis, de bollenvelden en de Zintuigentuin. Verder 
is er bij de hoofdingang een rolstoel geplaatst die kan worden gebruik door bezoekers. De 
Wensboom was ook weer een succes. Er gingen 28 wensen in vervulling, zoals een bezoek aan een 
achterkleinkind, het spotten van vliegtuigen, het graf van een dierbare bezocht, het oude volkstuintje 
in Rotterdam bezocht etc. etc.  Ook werden er op kosten van de Stichting gesprekken gevoerd door 
de humanistisch raadsvrouw met extramurale cliënten. De problematiek spitst zich meestal toe op 
vragen met betrekking tot zingeving, rouwverwerking, familieperikelen, eenzaamheid, toenemende 
afhankelijkheid, stervensbegeleiding e.d.  
 
Donateurs 
Aan het eind van het verslagjaar bedroeg het aantal donateurs  111 (vorig jaar 118). In totaal werd  
€ 2.339 ontvangen. Verder werd er 13 (vorig jaar 11) maal een individuele bijdrage gestort. Het 
totaalbedrag hiervan was € 385. Aan het einde van het jaar waren er 2 donateurs met een 
overeenkomst voor een periodieke schenking voor tenminste 5 jaar. Van deze laatste categorie 
zullen er waarschijnlijk meer komen, omdat op deze wijze ongeacht de hoogte van het bedrag de 
schenking aftrekbaar is van het belastbaar inkomen, zonder dat eerst een drempelbedrag moet 
worden bereikt.   
 
Financiën 
De uitgaven in 2017 betroffen voor vrijwel 100 % ten behoeve van bewoners georganiseerde 
activiteiten. In totaal werd hiervoor een bedrag van € 13.824,- uitgegeven. De eigen inkomsten uit 
rente en donaties bedroegen € 6.535,-. Gezien de verder gedaalde rente is dat lager dan in het 
voorgaande jaar. Het negatieve resultaat van € 7.489,- is in mindering gebracht op het 
vermogensdeel Legaat Overman-Boumans. De balans- en resultatenrekening is opvraagbaar bij de 
financiële administratie van Zorggroep Reinalda. 


