
 

 

      

  

 

 

Inleiding. 

Eind 2012 en begin 2013 werden er 

diverse projecten afgewerkt. Er staan ook 

nog heel wat projecten op til. Tevens 

geven de financiën van onze cliënten de 

nodige zorgen. Ook daarover enkele 

gedachten. 

Financiën. 

De eigen bijdrage van cliënten met een 

vermogen zal, indien de cliënt meer dan 

20.000 euro heeft flink worden verhoogd. 

Dat kan fors in de papieren lopen. U kunt 

daaraan ontkomen door bijv. via de 

kantonrechter toestemming te vragen een 

schenking te doen aan bijv. de Stichting 

Fonds. Deze schenking is fiscaal 

aftrekbaar van de belastingopgave van de 

cliënt. Het vermogen zakt en de eigen 

bijdrage zal op termijn ook zakken. 

Inlichtingen kunt u vragen bij 

ondergetekende. Een paar cliëntvertegen-

woordigers binnen DTZC hebben zoiets al 

eens gedaan. Er komt een geoormerkte 

schenking voor een zonnescherm voor 

een groep op de LosserHof. 

Verder hebben de heren van Arragon en 

Capellen u de belastingpapieren van 2012 

toegezonden. Wij adviseren u die in te 

vullen en tijdig te retourneren. 

Projecten. 

Zoals gemeld zijn er heel wat geweest. 

Niet alles staat op internet. Een paar met 

een mooi plaatje kunt u er vinden. Bij deze 

nog eens de mooie avonturen van enkele 

projecten. 

Discokar.  

Naast het Bouwhuis kreeg ook de 

LosserHof een prachtige discokar tijdens 

het Sinterklaasfeest aangeboden. Een 

kwam uit de gulle gaven van de Stichting 

Welzijn en de andere kwam via de 

Stichting Fonds. Nu maar hopen dat de 

karren veel gebruikt zullen worden. Wij 

lezen graag de reacties van de gebruikers 

in ons weinig gebruikte gastenboek op 

www.stichtingfonds.nl  Zo te zien bevalt de 

kar prima. 

 

Rin Tin Tin 30 jaar. 

In de krant lazen we dat deze prachtige 

drumbad al 30 jaar bestond. Enkele 

vrijwilligers en vele cliënten hebben hier 

hun plekje gevonden. Onder leiding van 

Mans (Jan Riesewijk) uit Losser en met 

medewerking van het FC Twente vak P 

koor werd het een bonte avond. Namens 

http://www.stichtingfonds.nl/


de Stichting Fonds mochten wij Rin Tin Tin 

voor elk bestaansjaar 100 euro aanbieden. 

De cheque van 3000 euro was erg welkom 

en zal naar eigen inzicht besteed worden. 

Side by Side fietsen 

We schreven al over de aanvraag bij de 

Sportlaan in Losser. Het contact met de 

gemeente heeft opgeleverd dat de 

gemeente Losser de fiets zal financieren. 

Wellicht komen andere groepen in andere 

gemeentes ook op het idee in 

voorkomende gevallen bij de WMO aan te 

kloppen. 

De afdeling beweging van de LosserHof 

heeft net als die van het Bouwhuis ook 

twee fietsen ontvangen. Tevens werd een 

fiets geschonden aan Ledeboer. Jammer 

genoeg heeft de Stichting Fonds nog geen 

reactie gehad, noch een uitnodiging voor 

het aanbieden van de fietsen. 

Overkapping Ulenkate. 

Aan de Ulenkateweg zijn een aantal 

cliënten gaan wonen die vanuit andere 

woongroepen aan een vernieuwing toe 

waren. Op nummer 19-21 was een 

prachtige zandbak aangelegd waar 

cliënten bij goed weer zichzelf aangenaam 

bezig kunnen houden of kunnen schuilen. 

 

De groepsleiding kwam op het idee een 

overkapping aan te vragen. Deze zit niet in 

de normale exploitatie en de Stichting 

Fonds ging mee in het idee van de 

meerwaarde voor cliënten om bij te mooi 

en te slecht weer toch buiten te kunnen 

spelen. Op de foto kunt u zien dat tijdens 

de opening al bleek dat het werkt. 

Onverstoorbaar gaat Annemiek er zitten 

spelen en dat is ook de bedoeling. 

Afscheid. 

Tijdens de laatste vergadering van het 

bestuur namen we afscheid van de heer 

Sjaak Smit, die namens de CCR vanaf 

2009 bij de stichting werd benoemd om 

e.e.a. weer op de rij te krijgen. Dat is 

gelukt, inmiddels is de stichting weer goed 

bezet. Twee nieuwe bestuursleden zijn 

sindsdien benoemd en op dit moment zijn 

er twee kandidaat leden die binnenkort 

worden benoemd en zijn we weer op volle 

sterkte. Sjaak heeft aangekondigd ook zijn 

taak als webmaster beschikbaar te stellen. 

Wij roepen de lezers bij deze op deze taak 

van hem over te willen nemen. U kunt zich 

melden bij ondergetekende 

Tot slot. 

Er komen een paar grote projecten aan 

zowel op Het Bouwhuis, in Losser en in 

Almelo. Op de Colckhof gaan we een 

geluidenbank schenken en dat is op 23 

maart a.s. U bent van harte welkom om 

daar te komen kijken. Het begint om 12.30 

uur en is zeker de moeite waard. 

Op de Zwanenhof gaan we een 

rolstoelfiets schenken en bij de 

Bokkensprong op het Bouwhuis zal 

binnenkort e.e.a. worden afgewerkt en 

worden aangeboden.  

Inlichtingen Jan Wegdam 06-22754338 

Jan.Wegdam@hetnet.nl  
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