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Jaarverslag over 2019 van de Stichting Vrienden van het Reinaldahuis. 

 

Inleiding 
De Stichting heeft de naam Stichting Vrienden van het Reinaldahuis. Die naam dateert uit de tijd dat er een 

Reinaldahuis was. Het bereik van de Stichting is sinds lange tijd uitgebreid tot de volledige Humanistische 

Zorggroep Reinalda. Tot de Zorggroep behoren het Reinaldahuis en De Roos. De Stichting ondersteunt 

activiteiten in beide huizen. (Het Polderhuis is in 2019 van de Zorggroep afgesplitst.) 

 

Bestuur 
Bij aanvang van het verslagjaar bestond het bestuur uit de heren: 

E.W. (Erwin) Drenth, voorzitter 

G.J. (Gert Jan) Binkhorst, secretaris 

J. (Jan) Stringer, penningmeester 

W.H. (Bob) Uijtenhoorn 

G. (Gerard) Neerings 

C. (Cees) Meinhardt 

 

In het verslagjaar namen afscheid van Bob Uijtenhoorn, die met het oog op zijn gevorderde leeftijd wilde 

terugtreden. Zijn opvolger, Cees Meijnhardt was in 2018 al toegetreden tot het bestuur. 

 

Aan het eind van 2019 bestond het bestuur daarmee uit: 

E.W. (Erwin) Drenth, voorzitter 

G.J. (Gert Jan) Binkhorst, secretaris 

J. (Jan) Stringer, penningmeester 

G. (Gerard) Neerings 

C. (Cees) Meinhardt 

 

Vanuit de Zorggroep Reinalda kreeg het bestuur secretariële ondersteuning. Daarnaast verzorgde de 

Zorggroep de financiële administratie. 

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 (ANBI), met RSIN/fiscaal nummer 8061.60.494. 

 

Financieel beleid voor de komende jaren 
Het bestuur hield op 28 maart een bespreking over de financiële positie van de Stichting. Omdat de rente op 

het vermogen nagenoeg tot nul is genaderd kunnen we niet meer zoals gebruikelijk was die rente inzetten 

voor de jaarlijkse bijdragenbegroting. Aangroei van het vermogen is niet te verwachten. Het aantal donateurs 

en daarmee hun gezamenlijke bijdrage is bij lange na niet in staat om het ‘rentegat’ te overbruggen. 

 

Dit leidt tot de volgende beleidslijn: 

1. We bouwen af in ca 10 jaar.  

 

Voor de korte termijn betekent dit: 

1. €15.000 per jaar beschikbaar, waarvan 

 € 3.000 voor het thema Humanisme. 

 € 6.000 invulling aan Mantelzorg thema 

 De resterende € 6.000 voor ‘leuke dingen’. 

2  Incidenteel kunnen grotere projecten gefinancierd worden. 

 

Overleg met Zorggroep Reinalda 
Het bestuur vergaderde op 29 mei en 30 oktober met Bestuurder dr. C. (Carolien) Koning van Zorggroep 

Reinalda. Zij liet zo nodig medewerkers deelnemen aan voor hen relevante agendapunten. 
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Zoals gebruikelijk ging de overlegvergadering in mei over het financiële verslag over het voorgaande jaar en 

de vaststelling van het jaarverslag over 2018. Daarbij gebruikt het bestuur de door de Zorggroep geleverde 

verantwoording per project waaraan het bestuur in het voorgaande jaar (2018) bijdragen heeft toegekend. 

 

Projecten waaraan in 2019 bijdragen zijn verleend 

Een volledige opsomming zou te ver voeren. Wij volstaan met de volgende projecten. 

1. Het internetcafé. 
2. In 2019 zijn er diverse ritten met de Reinaldabus gemaakt met bewoners van het verpleeghuis: in april is 

er 6x een bollenrit gemaakt, in juni zijn we 2x naar het NZH museum geweest, en naar de strandrups in 

Noordwijk. In juli is er een boottocht over de Kaag gemaakt en in juli/augustus zijn er 6 ritten naar de 

diverse boulevards gemaakt.  

3. De Roos heeft zoals gebruikelijk de € 500,= zeer goed benut met diverse activiteiten al dan niet met 

optredens en lekkere hapjes. 

4. Voor het Polderhuis is de € 500, = gebruikt voor een afscheidsdiner in 2 sessies.  

5. In maart trad La Familia op. Een schitterend optreden van het echtpaar Carla en Paul met hun dochter 

Belinda.  “Een rondje Vrijthof”, een optreden á Andre Rieu. Prachtige kostuums en mooie stemmen.  

6. Het optreden van de Busquito’s  op 11 september was een hele andere ervaring: een aanstekelijke mix 

van virtuoze swingende muziek en wervelend , vrolijk entertainment. 

7. Bewoners met een WLZ-indicatie kunnen via de ‘Wensboom’ een wens indienen voor een individueel 

uitstapje. De Stichting droeg bij aan vele wensen, variërend van een bezoekje aan de Dappermarkt, tot 

het Museum van de 20e eeuw in Hoorn. Er is gezwommen met een tweetal rolstoelgebonden bewoners.  

Een bewoner woonde een wedstrijd van Ajax bij. Op verzoek van een bewoonster trad drumband “Blij 

met Muziek” op. Gelukkig hadden ze toen nét hun eerder gestolen instrumenten weer terug! 

8. Alle vrijwilligers kregen ook in 2019 weer een cadeaubon van € 25,= , waarvan € 10,= werd gefinancierd 

door de St. Vrienden. 

 

Donateurs 
Aan het einde van het verslagjaar bedroeg het aantal donateurs 95 (eind 2018 103). In totaal werd een 

bedrag van € 1.644 (in 2018 1.957) ontvangen. Verder werd er 4 (in 2018 9) maal een individuele bijdrage 

gestort. Het totaalbedrag hiervan was € 430. Aan het einde van het jaar waren er 2 donateurs met een 

overeenkomst voor een periodieke schenking voor tenminste 5 jaar. 

 

Financiën 
De uitgaven in 2018 betroffen voor nagenoeg 100 % ten behoeve van bewoners georganiseerde activiteiten. 

In totaal bedroegen de kosten voor de activiteiten € 16.711. De eigen inkomsten uit donaties bedroegen € 

2.254. De rente inkomsten zijn door de lage rentestand gereduceerd tot € 20. 

Door de daling van de rente inkomsten en extra uitgaven  aan activiteiten bedroeg het negatieve resultaat € 

14.567. Vorig jaar was het tekort € 14.106. 

Het negatieve resultaat is in mindering gebracht op het vermogensdeel Legaat Overman-Boumans. 

 

 


