
 
 

      

  

 
 
Inleiding. 
 
Na de stilte die we in de vorige brief 
meldden, brak er een drukke tijd aan, 
waarin we projecten hebben afgerond, 
gewerkt hebben aan statuten en 
bestuursbezetting, aan het vermeer-
deren van het aantal deelnemers en 
nieuwe aanvragen hebben beoordeeld. 
 
Bestuurszaken.  
 
Vanaf het vernieuwen van de stichting 
in 2009 is het bestuur doende om in 
overleg met de Centrale Cliëntenraad 
nieuwe statuten te formeren. Het ziet 
er naar uit dat het eindstation in zicht 
is. Waarschijnlijk gaan we met een 
raad van toezicht van de stichting 
fonds verder. Tevens is er door de 
CCR een kandidaat uit Almelo 
voorgedragen. Wij maakten kennis met 
Martin Hengstman en op de komende 
vergadering zal blijken of het tussen 
het bestuur en Martin voldoende klikt 
om samen verder te gaan. Daarna 
wordt de kandidatuur bevestigd. 
 
Deelnemers. 
 
Nadat we in 2011 in een dieptepunt 
waren beland met het aantal 
deelnemers bleek dat in 2012 dat 
aantal gelukkig weer is toegenomen. 
Wij zitten nog lang niet op het aantal 
dat in het verleden deelnam aan de 
bijdrage stichting fonds. Wij hopen en 
rekenen op het inzicht dat solidariteit 
alleen in stand kan blijven door 
collectiviteit. Zorgcoördinatoren die de 
laatste paar jaren hebben 
ondervonden dat de SF daadwerkelijk 

stevig aan het investeren is, kunnen 
dat bevestigen. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers 
wordt jaarlijks het budget per regio 
bepaald. Dat kan bij toename van het 
aantal deelnemers dus fors 
veranderen. We hebben dat in 2012 al 
geconstateerd. Met name in Losser is 
het aantal gedaald en in Almelo is het 
stabiel laag gebleven, terwijl het in 
Enschede is gestegen. 
 
Projecten. 
 
Daar gaat het dus echt om, het 
financieren van projecten voor welzijn 
en ontspanning; de succesverhalen 
dus. De voorzitter heeft wel eens 
gezegd het mooiste baantje van DTZC 
te hebben en dat is het weggeven van 
cadeautjes. Een soort Sinterklaas 
gevoel dus. Weggeven is nog mooier 
dan ontvangen en dat hebben we de 
laatste maanden volop gedaan. 
 
Draaiorgel. 
 

   
 
Na de picknickplaats uit de vorige 
nieuwsbrief was het een draaiorgel dat 
geschonken werd aan de Veldmaat in 



Losser. Een mooi orgel met een 
Twents front werd in de patio van de 
Veldmaat aangeboden. Dank zij de 
technische ondersteuning van een van 
de cliënten kreeg het aanbieden nog 
meer betekenis. Onder het genot van 
een hapje en een drankje, ondersteund 
door orgelmuziek, werd het een 
compleet feest. Het orgel is bedoeld 
voor een brede inzet 
 
LOHO. 
De LOHO (LosserHof omroep) had 
een aanvraag ingediend voor een paar 
nieuwe camera’s. De LOHO zorgt voor 
opname en uitzending van vele TV 
uitzendingen binnen de regio Losser, 
net zoals BOOM TV dat voor 
Enschede doet. Ze draaien allemaal 
volledig op vrijwilligers, die het leven 
voor onze kinderen en familie een 
stukje aangenamer maken. De oude 
camera’s waren versleten, maar 
worden nog wel als reserve gebruikt. 
Ook hier namen cliënten een 
belangrijke plaats in bij het aanbieden. 
Het was alweer feest. Samen met de 
regiomanager werd het lint 
doorgeknipt. Zodat ieder eens bij de 
studio kon kijken. 
 

 
 
Snoezelkamer.  
 
De cliënten van Veldmaat hadden in 
2010 al gevraagd om nieuwe 
snoezelmaterialen voor een 
snoezelkamer. Aangezien zijn aan 

verhuizen toe waren naar Ulenkate 
hebben we gewacht met het 
aanbieden tot de nieuwe omgeving 
klaar was. Soms kun je, gezien de 
aard van de groep, er geen groot feest 
van maken en dat hebben we hier dan 
ook in alle stilte en rust gedaan. Het 
was er niet minder mooi om. 
 

 
 
Jammer genoeg hebben we  ook een 
project moeten afwijzen, het was naar 
de mening van het bestuur meer 
therapeutisch gericht en ingewikkeld in 
de bediening.  
Gelukkig zijn er op dit moment alweer 
een aantal aanvragen in behandeling. 
Daarover leest u meer in de volgende 
nieuwsbrief. We zijn er volop mee 
bezig. 
 
Jaarverslag 2011. 
 
Het is compleet, op tijd klaar, 
goedgekeurd door de CCR en ter 
inzage te vinden op onze website 
www.stichtingfonds.nl  
 
Tot slot. 
 
Heeft u vragen of goede ideeën dan 
kan dat bij ondergetekende. Aarzel niet 
en bel. Kom vooral eens kijken bij het 
aanbieden van projecten. Vraag ook 
eens aan andere familieleden en 
medewerkers hoe ze tegenover de 
Stichting Fonds staan. 
 

Jan Wegdam. 
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