
 
 

      

  

 
 
Inleiding. 
 
De vakantieperiode is voor de stichting 
fonds een rustige periode. Hoewel een 
aantal aanvragen nog loopt komt van 
het aanbieden niet veel terecht. Daar 
gaan we de komende tijd weer mee 
bezig. Lees de nieuwsbrief maar 
 
Side by side fietsen.  
 
Met grote regelmaat worden er fietsen 
aangevraagd. Het past in principe zeer 
goed bij de doelstelling van de stichting 
fonds. Helaas kunnen we niet op alle 
groepen zo’n kostbare fiets neerzetten, 
zodat in sommige gevallen meerder 
groepen met elkaar samen doen. Dat 
lukt prima. Gezien  de vele aanvragen 
heeft de stichting aan de 
regiomanagers gevraagd in overleg 
met ons beleid te ontwikkelen en te 
inventariseren. Er blijken heel wat 
fietsen te zijn bij DTZC. Sommige 
particulier, andere geschonken door de 
stichting Welzijn of een andere 
weldoener.  

          
Toch blijft er nog steeds een grote 
vraag te bestaan. De stichting fonds 
heeft daarom in overleg met de 
familieraad van het Bouwhuis besloten 
zowel op het Bouwhuis als op de 
LosserHof 2 side by side fietsen bij de 

afdeling beweging onder te brengen. 
Het is de bedoeling dat deze afdeling 
het beheer uitvoert en de controle er 
op uitoefent. Alle cliënten van beide 
locaties kunnen in overleg met 
beweging zo’n fiets bij gelegenheid 
lenen. De lener is verantwoordelijk 
voor een goed gebruik. Het onderhoud 
van de door de stichting fonds 
geschonken fietsen valt onder het 
collectieve contract de DTZC met de 
leverancier heeft gesloten. 
Er zijn gemeentes die binnen het kader 
van de WMO side by side fietsen 
financieren. Het is van belang dat de 
aanvrager bij een steunstichting eerst 
deze route bewandelt. Daar kan de 
stichting fonds behulpzaam bij zijn 
onder de voorwaarde dat er binnen de 
groep voldoende deelnemers voor de 
collectieve bijdrage van de stichting 
fonds wonen. 
Tevens heeft de stichting fonds dit jaar 
nog 2 side by side fietsen geschonken 
aan een groep bij Ledeboer in Losser 
en een groep op Amelinklanden bij het 
Bouwhuis. Beide groepen hebben een 
groot aantal deelnemers. Alle fietsen 
worden nog officieel aangeboden. 
 
Geluidenbank. 
 
Voor de vakantie kregen we van den 
Alerdinck in Almelo het verzoek tot 
aanschaf van een geluidenbank. We 
hadden er nog nooit van gehoord en 
dus gingen we op zoek op internet en 
op bezoek bij de enthousiaste 
aanvragers. Een geluidenbank ziet er 
uit als een gewone tweezitsbank. Deze 
heeft echter specifieke geluiden 
effecten, welke worden door een 
computer worden aangestuurd. De 



bank reageert op beweging, geluid en 
licht en is dus interactief met de cliënt 
bezig. Zeker geschikt voor cliënten die 
even tot zichzelf moeten komen. Wij 
waren geroerd door het enthousiasme 
van de aanvragers en hebben op de 
laatste vergadering besloten deze 
bank voor Almelo te financieren, ook al 
kwam het bedrag boven het budget dat 
voor Almelo bestemd was. Immers de 
stichting heeft altijd verklaard loyaal en 
royaal te zijn. Het bestuur is van 
mening dat deze bank uniek is. 
   

      
Het bestuur hoopt dal Almelo bij het 
aanbieden van de bak stevig in de PR 
uitpakt, want van het goede nieuws 
moeten we het hebben. Tevens heeft 
het bestuur besloten bij het aanbieden 
alle cliënten van Den Alerdick op 
pannenkoeken te trakteren, zodat de 
bank op een feestelijke manier in 
gebruik genomen gaat worden. 
Enkele andere projecten die nog niet 
zijn afgewerkt zijn o.a.: De paarden 
voor het huifbedrijden, de discotafels 
voor Enschede en Losser, een 
overkapping in Losser en een 
draagsteun voor Boom TV Enschede.. 
Daarover later.  
 
Gastenboek. 
 
Op de website www.stichtingfonds.nl 
staat een gastenboek. Er komen 
slechts sporadisch berichten binnen. 
De stichting fonds hoopt dat 
ontvangers van de projecten wat meer 
gebruik gaan maken van de kans iets 

over de ervaringen met het 
geschonken project te vertellen. Lukt 
dat niet dan kan eventueel de 
groepsleiding hier ook gebruik van 
maken. 
 
Presentatie. 
 
De stichting doet er alles aan om meer 
bekendheid te krijgen. De nieuwsbrief, 
de website en de brochures zijn daar 
enkele voorbeelden van. Het is ook 
mogelijk de voorzitter uit te nodigen 
voor een presentatie. U kunt zich 
voorstellen dat er dan een minimaal 
aantal personen van 15 aanwezig 
moeten zijn. Groepen ouders, familie, 
wettelijk vertegenwoordigers, in 
sommige gevallen ook cliënten  en/of 
medewerkers kunnen contact 
opnemen met ondergetekende. 
Overigens kunnen ook bedrijven, 
serviceclubs, personeelsverenigingen, 
jubilarissen etc. daarvoor bij ons 
terecht. 
 
Tot slot. 
 
Zoals gesteld de tijd van aanbieden en 
presenteren komt er weer aan en dat is 
het leukste werk wat wij mogen doen. 
Immers weggeven is nog mooier dan 
ontvangen. Wij zijn benieuwd of u ook 
eens komt kijken. De starlende 
gezichten van de ontvangers spreken 
boekdelen. 
Heeft u vragen of ideeën aarzel dan 
niet en bel of mail. 
Wilt u iets aanvragen doe dat dan via 
de groep, daar kennen ze de 
procedure. Kijk ook op 
www.stichtingfonds.nl  
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