
 

 

      

  

 

 

Inleiding. 

De stichting is volop bezig zijn doelstelling 

waar te maken. Financieren van projecten 

voor welzijn en ontspanning van onze 

cliënten. 

Financiën. 

De begrotingen zijn voor het grootste deel 

binnen en dat is het moment dat wij aan 

de financiële administratie voor cliënten 

vragen om de deelnemerslijst voor de 

stichting fonds te ontvangen. Aan de hand 

daarvan worden de budgetten voor 2014 

berekend. Dat is natuurlijk geen wet, maar 

in principe houden wij ons aan een 

verdeling over de regio in verhouding met 

het aantal deelnemers. Het totaal aantal 

deelnemers van DTZC is met ongeveer 5 

% toegenomen.  Feitelijk is dat goed 

nieuws, maar als u weet dat het 

percentage deelnemers slecht 58 % is van 

de 24 uur cliënten dan is dat bitter laag. 

Dan zijn er binnen die categorie al meer 

dan 400 wettelijke vertegenwoordigers die 

nee invullen op de begroting. Deze liften in 

bepaalde gevallen dus gratis mee met 

cliënten die wel aan de bijdrage meedoen. 

Het bestuur van de SF vindt dat een 

serieus probleem en zal alles op alles 

zetten meer deelnemers te krijgen. 

Wellicht dat ook cliënten dagbesteding 

eens kunnen nadenken over deelname 

aan het collectief. Solidariteit kan niet 

zonder collectief en zo lang dat voldoende 

in stand blijft kunnen we prachtige dingen 

doen. Kijkt u maar eens bij projecten. 

Verder zijn er nu ook al weer twee 

groepsbijeenkomsten waar de voorzitter 

van de stichting is uitgenodigd om 

voorlichting over onze stichting te geven. 

Daar kunnen alle groepen gebruik van 

maken, het liefst in een groter verband. 

Projecten. 

Dit voorjaar is stevig uitgepakt wat betreft 

projecten. Kijkt u ook maar eens op 

internet: www.stichtingfonds.nl  

Fietsen.  

Eindelijk was het dan zover, de side by 

side fiets van Ledeboer is afgeleverd, 

heeft proefgedraaid en kon worden 

aangeboden. Bij Ledeboer 7 doet de helft 

van de cliënten mee aan de bijdrage 

stichting fonds. Daar heb je het eerder 

genoemde dilemma. Wij gaan er van uit 

dat alle cliënten van die groep en ook van 

andere groepen gebruik mogen maken 

van alle geschonken fietsen. 

 

http://www.stichtingfonds.nl/


De pannenkoekenbakker maakte het 

feestje compleet en in het huisje bij 

Ledeboer werd gezamenlijk genoten van 

beide zaken. 

Op de Zwanenhof woont een achttal 

cliënten, die daar tijdelijk vanuit 

Veenenlanden zijn geplaatst. Ze worden 

minder mobiel en diverse hebben er een 

rolstoel. Dat was de reden voor een 

aanvraag van een rolstoelfiets. Alle 

cliënten doen al jaren mee aan de bijdrage 

stichting fonds en op die manier kun je 

zo’n uitgave van ongeveer zesduizend 

euro ook verantwoorden. Wethouder 

Herman Mulder uit Borne en Frank 

maakten een rondje om de prachtige 

voortuin van deze locatie. Johan de 

pannenkoekenbakker maakte het feest 

compleet. Dan was ook Monique er nog 

die met muziek uit de kinderjaren de 

beleving nog sterker maakte. Wat fijn om 

dit te mogen doen. 

 

Geluidenbank. 

Den Alerdinck op de ColckHof had een 

geluidenbank aangevraagd.  Wij moesten 

ons eerst eens oriënteren wat dat eigenlijk 

was. Onze verrassing werd al zoekend 

steeds groter. Toen we ook nog eens 

ontdekten dat in Almelo de laatste jaren 

weinig was aangevraagd en van Den 

Alerdinck bijna alle cliënten deelnemen 

was het natuurlijk geen probleem meer om 

ondanks het feit dat het budget van Almelo 

al was bereikt toch de aanvraag toe te 

kennen. Echt mooi werd het pas bij het 

aanbieden toen de familie Talamini ook 

nog eens zo’n 70 gratis van die heerlijke 

ijsjes meebracht. Dat pakten we graag 

aan, in dit geval als voorgerecht. De 

inmiddels traditionele pannenkoeken 

kwamen deze keer dus als nagerecht op 

tafel. Tijdens het aanbieden zei Jolanda 

die het had aangevraagd tegen de 

voorzitter: “Kijk nu is deze cliënt even 

ergens anders.” De meerwaarde van dit 

kostbare apparaat werd direct bewezen. 

Er komt interactie op gang tussen de 

geluidenbank en meervoudig en complex 

gehandicapte medemensen. Heerlijk om 

dat mee te mogen maken. U moet maar 

eens gaan kijken. Gelukkig heeft de bank 

wieltjes en kan deze ook bij andere 

groepen worden gebruikt of kan een 

andere groep op locatie gebruik maken 

van deze lawaaierige rustgever. 

 

Tot slot 

Eigenlijk willen we alle projecten wel 

financieren, u begrijpt natuurlijk ook wel 

dat met een beperkte deelname dat niet 

lukt. We moeten dus zorgvuldig zijn en 

ook wel eens wat afwijzen of opschuiven. 

 

Inlichtingen Jan Wegdam 06-22754338 

Jan.Wegdam@hetnet.nl  
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