
3    

De Stichting Fonds De Twentse Zorgcentra is ont-
staan in de jaren 1980 – 1990 op initiatief van de 
toenmalige familievereniging van de LosserHof. De 
geldstromen van de uitkeringsgerechtigden, die er 
woonden waren niet duidelijk. Het AAW geld werd 
in zijn geheel beheerd door de organisatie, terwijl 
het bedoeling was en nog steeds is, dat een deel 
van de uitkering voor persoonlijk gebruik bestemd 
is. In die jaren ontstond de individuele bewoners-
begroting, zoals deze nu nog steeds heet. Wettelijk 
vertegenwoordigers en zorgcoördinatoren zijn ver-
plicht er jaarlijks voor te zorgen dat deze begroting 
voorafgaande aan het nieuwe jaar wordt ingevuld. 
Toen het alleen nog de LosserHof betrof, was het 
allemaal dichtbij en controleerbaar. Jaarlijks wer-
den naast de individuele uitgaven ook de collec-
tieve uitgaven geboekt op deze begroting. De bij-
drage voor het collectief kunt u vergelijken met een 
ouderbijdrage op de scholen, een solidariteitsbij-
drage dus. Tijdens de eerste jaren was het deelna-
me percentage nagenoeg 100 %. Men beschouwde 
de bijdrage als een groot goed. Na de fusie werden 
een flink aantal bewoners verplaatst, kwamen er 
nieuwe cliënten bij en konden we constateren dat 
het deelname percentage fors zakte. De onwetend-
heid over de Stichting Fonds en andere steunstich-
tingen was bovendien erg groot geworden. Van-
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daar dat de centrale cliëntenraad in overleg met de 
familieverenigingen tot de conclusie kwam, dat er 
aan beeldvorming en voorlichting gewerkt moest 
worden. Dat duurde veel te lang, echter vanaf 2009 
kwam er bij het bestuur van de stichting fris bloed, 
die de opdracht van de cliëntenraad voortvarend 
oppakte. Projecten werden weer in gang gezet, 
statuten liggen ter wijziging voor, de voorlichting 
werd gestart o.a. tijdens de vergaderingen van de 
familieverenigingen. De voorliggende flyer is de 
volgende stap in het proces. 



5

Naast de Stichting Fonds heeft ook de Stichting 
Welzijn Cliënten De Twentse Zorgcentra (hierna 
kortweg Stichting Welzijn DTZC) de kans gepakt 
om samen op te trekken, zodat u de verschillen en 
overeenkomsten kunt zien, waardoor wij hopen 
dat het aanvragen van projecten eenvoudiger is ge-
worden. De Stichting Welzijn DTZC is pas geleden 
ontstaan na een fusie van de Stichting Bevordering 
De LosserHof en de Stichting Vrienden van het 
Bouwhuis.

In de statuten staat de doelstelling nogal zwaar 
omschreven. Het komt erop neer dat er projecten 
gefinancierd worden t.b.v. verzorging, ontwik-
keling, welzijn en ontspanning, welke niet door 
andere regels, wetten etc. worden betaald en waar-
voor de exploitatie van de instelling geen middelen 
krijgt of heeft.
Beide stichtingen doen dus in wezen hetzelfde. Het 
verschil ligt in de historische achtergrond van de 
stichtingen en bij de inkomstenkant (zie verderop) 
De Stichting Welzijn DTZC financiert projecten ten 
behoeve van groepen cliënten (klein en groot) en 
daarnaast projecten van een algemeen cliënten 
dienend karakter terwijl de Stichting Fonds zich 
iets meer op cliënten richt.
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De inkomsten van de Stichting Welzijn DTZC ko-
men vooral van buitenaf, zoals donateurs, spon-
sors, erfenissen, schenkingen, legaten en ga zo 
maar door.
De inkomsten van de Stichting Fonds komen hoofd-
zakelijk uit de solidariteitsbijdrage van cliënten. 
Deze bedraagt op dit moment € 110.= op jaarbasis. 
Hoe meer deelnemers hoe meer projecten er gefi-
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nancierd kunnen worden. De bijdrage is bij wet ge-
regeld een vrijwillige bijdrage. De Stichting Fonds 
doet een beroep op deelname, dat loopt vaak via de 
medewerkers op de werkvloer, die samen met u de 
begroting invullen. U snapt natuurlijk ook wel dat 
het bestuur het moeilijk kan verantwoorden, in-
dien er op groepen projecten worden gefinancierd 
waar nauwelijks of geen deelname is. Toch stelt het 
bestuur zich loyaal en royaal op, in de hoop op een 
groter aantal deelnemers.

Het bestuur van de Stichting Fonds wordt, bij sta-
tuut geregeld, in zijn geheel benoemd op bindende 
voordracht van de familieverenigingen en de cen-
trale cliëntenraad. Het gaat per slot van rekening 
om geld van en voor cliënten. Het bestuur bestaat 
uit tenminste 3 leden en ten hoogste 7. Het bestuur 
laat zich ondersteunen door een ambtelijk secreta-
ris. De Stichting Fonds heeft op termijn een eigen 
raad van toezicht, die uit drie personen bestaat. 
Deze wordt benoemd uit de familievereniging en 
cliëntenraad en de raad van toezicht van DTZC

In het bestuur van de Stichting Welzijn DTZC zit-
ten vertegenwoordigers vanuit de Stichting De 
Twentse Zorgcentra en vertegenwoordigers van de 
familievereniging en/of cliëntenraad en één on-
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afhankelijk bestuurslid benoemd door de overige 
bestuursleden. 

De Stichting Welzijn DTZC is statutair niet verplicht 
verantwoording af te leggen, maar verstrekt het 
vastgestelde jaarverslag gebruikelijk wel aan het 
bestuur van de Stichting De Twentse Zorgcentra.
Het bestuur van de Stichting Fonds legt jaarlijks 
middels een secretarieel en financieel jaarverslag 
verantwoording af aan de raad van toezicht. 
Natuurlijk kunnen wettelijk vertegenwoordigers 
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het vastgestelde jaarverslag opvragen.

Door de Stichting Welzijn DTZC ondersteunde 
projecten zijn o.a. de jaarlijkse kerststollenactie, 
inrichting van snoezeltuinen, een tillift voor het 
fysiotherapiebad, speeltoestellen, rubbermatten 
onder gedoneerde speeltoestellen, het project To-
tale Communicatie enz..
De Stichting Fonds heeft reeds tientallen projecten 
verdeeld over de gehele organisatie gefinancierd. 
Wij noemen slechts enkele. Vaak zijn het cliëntge-
richte projecten zoals speeltoestellen, side by side 
fietsen, jaarmarkt, VVV bonnen voor alle groepen 
(ieder jaar), snoezelkarren, tuinen, concerten, 
paarden en ga zo maar door.

Kijk ook bij de prachtige foto’s die in de flyer zijn 
verwerkt.

Natuurlijk proberen we bij een goed idee op de 
werkvloer een passende oplossing te vinden. Aan-
vraagformulieren moeten volledig worden inge-
vuld en door een regiomanager worden onderte-
kend. De Stichting Fonds kijkt ook naar een eerlijke 
en gelijkmatige verdeling van de projecten over de 
gehele organisatie. Dat hangt natuurlijk ook af van 
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het aantal deelnemers, dat wij gelukkig vrij snel 
kunnen opvragen. Voor de Stichting Welzijn DTZC 
speelt een dergelijke verdeling geen rol.

Tot de criteria behoren ook vragen zoals:
Moet dit niet uit reguliere financiering betaald 
worden, is het AWBZ, WMO of gewoon zorgvraag?. 
Kunnen cliënten ook zelf wat bijdragen?  
Wat is de bandbreedte m.b.t. recreatie, dagbeste-
ding, therapie e.a. 
Is de vraag ook ergens anders gesteld?
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Vaak komt een medewerker of een ouder, c.q. 
vrijwilliger op de werkvloer op een goed idee. Er 
is geen geld voor en de reden voor een aanvraag 
is aanwezig. Vanaf dat moment kan de aanvrager 
een formulier digitaal opvragen bij de ambtelijk 
secretaris of de regiomanager. Het formulier wordt 
ingevuld, argumentatie wordt gegeven, meerdere 
offertes via inkoop worden opgevraagd en de 
regiomanager geeft advies middels onderteke-
ning. Na binnenkomst van de aanvraag weegt het 
betreffende stichtingsbestuur in eerste instantie 
de aanvraag op de criteria en gaat, indien nodig, in 
gesprek met de regiomanager of vraagt bij de aan-
vrager nadere informatie op. Eventueel neemt een 
bestuur de aanvraag met de aanvrager door. 
Daarna volgt besluitvorming. Indien een aanvraag 
niet wordt toegekend dan krijgt de aanvrager daar 
met argumenten onderbouwd bericht over en 
wordt de aanvraag afgevoerd.
Indien de aanvraag wordt toegekend, dan krijgt de 
aanvrager vaak eerst een mondelinge toezegging 
(zodat men de aanvraag vast in gang kan zetten) 
gevolgd door de schriftelijke toezegging. Zodra het-
geen waarvoor een aanvraag is ingediend is verwe-
zenlijkt, kan bij de Stichting Fonds of de Stichting 
Welzijn DTZC worden gedeclareerd.
Overigens kunnen aan een toekenning voorwaar-
den worden verbonden. Daarbij kan gedacht wor-
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den aan bijvoorbeeld de voorwaarde om een on-
derhoudscontract af te sluiten of het doen van een 
eigen bijdrage. 
Tot slot moet nog opgemerkt worden dat een 
aanvraag ook door beide stichtingen gehonoreerd 
kan worden. In dat geval neemt iedere stichting 
een deel van de toekenning voor haar rekening. De 
procedure blijft in zo’n geval gelijk, met dien ver-
stande dat beide stichtingen hun bijdrage onder-
ling afstemmen.  
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Zowel de Stichting Fonds als de Stichting Welzijn 
DTZC stellen er prijs op betrokken te worden bij de 
officiële aanbieding van het project.

Mocht u vragen hebben of wilt u in groepsverband 
voorlichting over beide Stichtingen dan kan dat 
geregeld worden via de ambtelijk secretaris, dan 
wel  de voorzitter.

Anita Caunter
Ambtelijk secretaris Stichting Fonds   
  0541-531909
   anitacaunter@kpnmail.nl

Jan Wegdam
Voorzitter Stichting Fonds 
   0541-514640
    jan.wegdam@hetnet.nl

Ronald Mollink
Voorzitter Stichting Welzijn    
    053-53 83 777 
     ronald@mollink.nl
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