
 
 

      

 

  

 
Inleiding. 
Voorzitter van de stichting fonds 
mogen zijn is een groot voorrecht en 
een erg leuk baantje. Het geeft een 
goed gevoel zoveel blijde mensen te 
mogen ontmoeten. Dat zal uit deze 
nieuwsbrief blijken. 
 
Bestuur. 
Vanaf 2009 zijn we druk bezig geweest 
met reorganiseren van bestuur en 
statuut. Het laatste concept is gemaakt 
en we wachten op instemming van de 
Centrale Cliëntenraad. Daarna zullen 
we volgens het nieuwe statuut gaan 
werken. 
 
Projecten.  
In navolging op de projecten, die in 
2010 een impuls nodig hadden, zijn we 
in 2011 voortvarend bezig gegaan met 
het aanbieden van vele zaken. 
Jammer genoeg moesten we een 
enkele keer lang wachten op de 
voortgang. Dat heeft vaak te maken 
met communicatie. Binnen de 
organisatie is het nog lang niet 
helemaal duidelijk hoe het werkt. De 
succesverhalen van degenen die met 
positief resultaat een project hebben 
afgewerkt zullen daar zeker 
verbetering in brengen. Op de website 
kunt u alle met succes afgeronde 
projecten volgen. Kijk op 
www.stichtingfonds.nl In deze 
nieuwsbrief kiezen we slechts enkele 
projecten uit. 
Als eerste de Droomtuin bij de 
boerderij De Wollewei op de 
LosserHof. Het was een pracht initiatief 
van de medewerkers om voor de vele 
passanten en vooral voor de zeer 
kwetsbare cliënten deze tuin te 

vervolmaken. Samen met de stichting 
Welzijn en een particulier initiatief werd 
de tuin geopend door clustermanager 
Hans Henkelman. Gelukkig waren er 
vele cliënten bij aanwezig en tijdens de 
opening kwamen er op die mooie dag 
ook nog een paar die toch al aan het 
wandelen waren. Zo konden we 
meteen zien dat het werkt. De wind 
zorgde voor de vriendelijke toonzetting 
door de klankstaafjes in beweging te 
zetten. De medewerkers hadden 
ervoor gezorgd dat er een hapje en 
een drankje aanwezig was.  

 
Ook werd er op het Bouwhuis veel 
aandacht besteed aan het aanbieden 
van muziekinstrumenten voor de BA 
(bezigheidsactivering). De mooie 
instrumenten worden veelvuldig 
ingezet bij de activiteiten 
muziektherapie. Het woord zegt het al,  
voor het bestuur van de stichting een 
twijfelachtige zaak of je dit wel moet 
financieren. Immers het vorige 
instrumentarium was ook uit de 
exploitatie gekomen. Omdat de 
stichting royaal en loyaal wil zijn is het 
besluit tot financiering positief 
genomen. Dat kan alleen maar zo lang 
er nog voldoende middelen zijn en bij 
een grote collectieve deelname. Het 
was een kakofonie van geluid daar bij 
het aanbieden in de Samenloop en het 

http://www.stichtingfonds.nl/


was een genot om te zien dat muziek 
bij meerdere cliënten de cocon waarin 
ze zitten opent.  

 
Er komen veel aanvragen voor side by 
side fietsen binnen, zoveel dat we het 
management gevraagd hebben beleid 
over deze fietsen te ontwikkelen. De 
regiomanager Losser heeft daroom 
een trainee gevraagd onderzoek te 
doen en gesprekken te voeren. 
Inmiddels zijn die stappen 
ondernomen. De stichting is benieuwd 
naar het resultaat. Groepen die fietsen 
hebben aangevraagd moeten dus nog 
even geduld hebben. 
 
Voorlichting. 
De stichting geeft op verzoek 
voorlichting aan belangstellenden. Dat 
kunnen zowel familieleden als 
medewerkers zijn. Dat kan zelfs aan 
bedrijven of organisaties die de 
stichting willen ondersteunen. 
Afgelopen periode is de voorzitter op 
verzoek 2 keer in Almelo geweest. Het 
bleek maar weer eens te meer dat 
informatievoorziening en communicatie 
voor onze stichting van groot belang 
zijn. Vele familieleden en medewerkers 
weten nog te weinig over hoe het 
werkt. Naast de folder die we samen 
met de stichting Welzijn hebben 
uitgegeven zijn de website  en de 
nieuwsbrief media bij uitstek om de 
voorlichting op de juiste plek te krijgen. 
Voor de stichting is het maandblad 
Nieuws ook een uitstekend middel de 
goede PR te krijgen. Wij vragen dan 
ook standaard aan de groepen, die 

projecten gefinancierd krijgen, te 
zorgen voor een positieve PR. Kijkt u 
maar in de laatste paar nummers van 
Nieuws. 
Tijdens de avonden in Almelo kwam 
veelvuldig de vraag: ”Waarom weten 
wij dat niet?” Er zijn zoals overal 
meerdere informatielijnen. Informatie 
kun je krijgen, maar ook halen. 
Brochures over onze stichting zijn niet 
voor niets met 5000 exemplaren 
verspreid. Natuurlijk heeft de 
organisatie ook een lijn voor 
informatieverstrekking. Deze loopt 
vaak van boven af. De voorzitter van 
de stichting heeft in 2010 alle drie de 
regiomanagers bezocht en informatie 
gegeven over de vernieuwde gang van 
zaken bij de stichting. 
Mocht u alsnog besluiten in 2011 mee 
te willen doen aan het collectief dan 
kan dat als volgt. Kijk eerst op de 
begroting of bij post B-12 stichting 
fonds de bijdrage SF is ingevuld . Is 
dat ja (€ 110,-), dan hoeft u niets te 
doen. Is dat nee, dan kunt u de 
machtiging van onze website 
downloaden, invullen en aan de FIA 
(Financiële Administratie) opsturen. 
Het adres staat op het formulier. 
 
Begroting 2012. 
Binnenkort komt deze er weer aan. Wij 
wijzen u erop dat de solidariteit alleen 
kan blijven bestaan als er een groot 
collectief is. In het format staat bij B-12 
bijdrage stichting fonds deze keer al 
een ja. Wij spreken bij deze de hoop 
uit dat de inzet van de Stichting Fonds 
bij u leidt tot een positieve beslissing 
 
Tot slot. 
Heeft u vragen of goede ideeën dan 
kan dat bij ondergetekende. Aarzel niet 
en bel. Wij wensen u alvast een mooie 
Sinterklaas en fijne feestdagen. 
 

Jan Wegdam. 
06-22754338 


