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Jaarverslag over 2021 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 de 

voorloper van het huidige 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. 

 

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 

G. (Gerard) Neerings 

C. (Cees) Meinhardt 

 

In 2021 heeft Gerard Neerings het bestuur verlaten. Een opvolgster is gevonden. Zij zal in 2022 formeel 

toetreden. 

 

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 beleid van het bestuur was in 2021 evenals in 2020 gericht op afbouw van het vermogen in ca. 10 jaar. 

De rente op het vermogen van de stichting is helaas vrijwel verwaarloosbaar geworden. Het beperkte aantal 

donateurs zorgt niet voor aanwas van het vermogen. 

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. 

 

Ook in 2020 heeft onze stichting te maken gehad met de gevolgen van de coronapandemie. Die kwamen tot 

uiting in het niet doorgaan van projecten waarvoor geld beschikbaar was gesteld; daarnaast het opkomen van 

projecten waar bij de Zorggroep acuut behoefte aan was. 

 

Overleg met Zorggroep Reinalda 

Op 25 mei en 15 november vergaderde het bestuur met dr. C. (Carolien) Koning, de Bestuurder 

van Zorggroep Reinalda. Op 25 mei was dat de gebruikelijke vergadering over het jaarverslag en het 

financieel verslag over 2020. Op 15 november stelden we bijdragen vast voor projecten die in 2022 

uitgevoerd zullen worden. Gelukkig konden deze vergaderingen weer in het Reinaldahuis gehouden 

worden, met inachtneming van de op dat moment geldende coronamaatregelen. 

 

Projecten waaraan in 2021 bijdragen zijn verleend 

Zoals gebruikelijk geven we hier niet een volledige opsomming van alle projecten. Wel noemen we 

een aantal aansprekende projecten. 

Omdat de duofietsen veel gebruikt worden was ruim  € 930 voor een extra accu een goede uitgave. 

Aan bijdragen voor materialen in de sfeer van ‘sociale technologie’ is ruim € 1900 besteed. Het gaat 

daarbij om bijvoorbeeld een slaaprobot, een interactieve kat en een robothond.  
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Bijzonder was ook een bijdrage in een ‘silent disco’ voor mensen met dementie. Traditioneel zijn 

een bijdrage voor ‘voorjaarsbolletjes’ voor elke bewoner en een kerstattentie voor de vrijwilligers. 

In 2021 is in het Reinaldahuis een Palliatieve Unit in gebruik genomen. Voor een baarkleed en 

waakmanden heeft de Stichting meegefinancierd voor in totaal ongeveer € 300. 

Een bijdrage van bijna € 3000 is gegeven voor de aanschaf van een draaiorgel. Het gaat om een klein 

model orgel dat inderdaad door bewoners met de hand gedraaid wordt. 

Daarnaast is een bijdrage toegezegd voor een nog te realiseren ‘beleeftuin’. 

 

Financiën 

In totaal is in 2021 bijna € 13.000 aan bijdragen gerealiseerd, dat wil zeggen dat die uitgaven 

daadwerkelijk zijn gedaan. De Balans sloot in 2021 op € 157.694,29. In 2020 sloot de balans op € 

186.039,66. Nieuw in dit verslagjaar was een donatie in het kader van Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. 

 

Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van de Stichting op 1 juni 2022. 


