
 
 

       

 

  

 
Inleiding. 
 
Jawel hoor de stichting fonds is 
eindelijk zover dat we de eerste 
nieuwsbrief kunnen versturen. Wij 
vragen u binnen uw netwerk deze zo 
breed mogelijk te verspreiden. Deze en 
de volgende exemplaren komen op 
onze nieuwe website 
www.stichtingfonds.nl  te staan. 
 
Bestuur. 
 
Na de herstart eind 2009 hebben zich 
vele wijzigingen voorgedaan. Namens 
de CCR (Centrale Cliëntenraad) 
werden  enkele interim bestuurders 
toegevoegd om aan het verzoek van 
de CCR, in dit geval het reorganiseren 
van de stichting, te voldoen. Inmiddels 
zijn er al weer diverse posities 
vervangen en lijkt het erop dat we een 
nieuw bestuur met volledig mandaat 
van de CCR hebben.  
 
Reorganisatie. 
 
Vanaf de herstart is er zeer hard 
gewerkt. Allereerst rapporteerde het 
nieuwe bestuur bij de CCR dat de 
stichting fonds wel degelijk 
bestaansrecht had, maar dat er veel 
moest veranderen. Met vuur werd dit 
opgepakt, dat hebt u al kunnen 
merken. Procedures werden opnieuw 
vastgesteld, het aanvraagformulier 
werd gewijzigd en er werd volop 
gewerkt aan een positieve 
beeldvorming. Het aanvraagformulier 
kunt u downloaden op de website. 
Tevens werd er hard gewerkt aan een 
zeer oude wens van de nieuwe 
voorzitter en dat was het maken van 

een brochure waarin de stichting 
zichzelf profileert. Dat is ook opgepakt 
en samen met de stichting Welzijn, die 
aanverwant goed werk verricht, 
kwamen we tot de folder, die inmiddels 
naar alle eerste contactadressen van 
de cliënten en naar alle medewerkers 
is verzonden. Het werk leverde in 2010 
al meteen resultaat op; het aantal 
deelnemers steeg maar liefst 20 %.  
Vervolgens heeft de voorzitter op 
verzoek een presentatie in elkaar 
gezet en deze in Losser en Enschede 
al tijdens de algemene 
ledenvergadering gegeven. Het 
leverde o.a. een schenking van € 2000 
op.  
Tot onze spijt en teleurstelling kwam 
op de individuele begroting 2011 in het 
standaard format bij bijdrage stichting 
fonds automatisch een nee te staan. 
Mede daardoor daalde de deelname 
maar liefst met 30 %. Dat is een 
enorme klap voor de stichting. 
Gelukkig hebben we de toezegging dat 
er in 2012 weer een standaard ja staat. 
De stichting zal de komende tijd zeer 
veel projecten financieren en hoopt 
van harte dat dit het inzicht oplevert 
dat alleen de collectieve deelname de 
solidariteit overeind kan houden. Wilt u 
in groepsverband een presentatie van 
de stichting  dan kunt u die aanvragen 
bij ondergetekende. 
 
Projecten.  
 
Het belangrijkste en mooiste werk voor 
de stichting is het aanbieden 
(weggeven is mooier dan ontvangen) 
van aangevraagde projecten. Wij zijn 
er direct na de herstart al mee 
begonnen door als eerste in te 

http://www.stichtingfonds.nl/


stemmen met een aanvraag voor de 
aanschaf van twee nieuwe paarden 
voor het huifbedrijden op de 
LosserHof. Deze zijn nu in opleiding. 
Ieder jaar krijgen alle groepen tijdens 
de kerst een cadeaubon van de 
stichting fonds aangeboden. De 
stichting Welzijn zorgt dan voor lekkere 
krentenweggen.  Er volgden nog veel 
meer projecten, kijkt u maar in het 
jaarverslag 2010 dat u kunt 
downloaden van onze website. Op 
onderstaande foto’s ziet u hoeveel 
plezier dat geeft.  
 

 
 
Een nieuwe kleioven voor het atelier 
op de UT 
 

 
 
Owen knipt het lint van de nieuwe 
schommel bij creatief op de LosserHof 
door. 
 
Vaak nemen we ook nog eens een 
mobiele pannenkoekenbakker mee die 
iedereen op kosten van de stichting 

trakteert op heerlijke warme 
pannenkoeken. 
De komende tijd in 2011 zullen op 
meerdere locaties nog een aantal 
projecten worden aangeboden. We 
noemen een paar voorbeelden: De 
Droomtuin in Losser, speeltoestellen 
bij de Bokkensprong in Enschede, de 
spuitcabine voor de keramiek 
kunstenaars in Losser, de 
muziekinstrumenten voor een grote 
groep in Enschede en ga zo maar 
door. 
Het moeilijkste bij de overwegingen bij 
het toekennen van een project is de 
toetsing van het aantal deelnemers. 
Wat moet je doen als er slechts enkele 
of helemaal geen deelnemers zijn bij 
de aanvragende groep. Hoe 
verantwoorden we dat aan de mensen 
die wel meedoen? Misschien heeft u 
suggesties, laat maat weten. Zeker is 
dat hoe meer deelnemers, hoe meer 
projecten we kunnen financieren.  
 
Schenkingen 
 
De stichting is ANBI gecertificeerd, 
hetgeen inhoudt dat u fiscaal 
aftrekbare schenkingen kunt doen. Dat 
kan ook door de bewindvoerder of 
curator aangevraagd worden voor 
cliënten. Daartoe moet u zich wenden 
met een verzoek tot de kantonrechter 
in uw regio. 
In 2011 ontvingen we zomaar een 
erfenis van een alleenstaande 
overleden dame uit Oldenzaal. Dat kan 
dus ook nog. Daarvoor moet u bij de 
notaris zijn. 
 
Tot slot. 
 
De eerste nieuwsbrief is klaar, wilt u 
reageren of heeft u vragen dan kan dat 
bij ondergetekende  
 

Jan Wegdam. 
06-22754338 


