
 

      

  

 

Inleiding. 

Alweer februari 2015, we zijn 2014 aan het 

afsluiten, de recepties zitten er op. Oude 

en nieuwe projecten worden weer 

opgepakt. 

Financiën. 

Steeds maar weer blijkt dat lang niet 

iedereen op de hoogte is van de vele 

voordelen die het schenken aan een ANBI 

instelling kan bieden. Zeker nu de 

vermogenstoets is toegeslagen en 

wettelijke vertegenwoordigers kunnen zien 

wat hun cliënt aan eigen bijdrage moeten 

betalen. Dat geldt alleen voor clienten met 

een vermogen hoger dan 21.000 euro 

(afgerond). Daarboven betaalt de cliënt 

een hogere eigen bijdrage. Indien u  

toestemming krijgt van de kantonrechter 

een schenking te doen aan de groep door 

bijv. een zonnescherm te schenken dan 

betaalt de cliënt dat geheel zelf. Gaat het 

via de stichting fonds dan kunt u de gift bij 

de cliënt als buitengewone last opvoeren 

in het jaar daaropvolgend. Dat kan enkele 

duizenden euro's voordeel opleveren. Een 

goede zaak om daarover eens navraag te 

doen bij de Stichting Fonds, wij kunnen u 

op veel creatieve en legale mogelijkheden 

wijzen. Dat heeft in 2014 er zeker toe 

geleid dat we enkele schenkingen hebben 

binnen gekregen, waarvoor we in deze 

brief nogmaals onze dank uitspreken. 

Nu de begrotingen weer in de maak zijn 

wijzen wij u er nog eens op dat solidariteit 

zonder collectief niet kan bestaan. Er zijn 

nog veel clienten die niet deelnemen aan 

de bijdrage Stichting Fonds. Kijk er nog 

eens naar. 

Projecten. 

In 2014 hebben we stevig geïnvesteerd in 

de gedenktuin en de speelplek op De 

LosserHof. Ook werden er projecten 

gefinancierd op De ColckHof en op Het 

Bouwhuis. Op onze website kunt u daar 

alles over lezen en zelfs via het 

gastenboek uw opmerkingen daarover 

maken. Kijk maar even op 

www.steunstichtingendtzc.nl  

Fietsen.  

Opnieuw werd er een duo fiets 

geschonken, nu op Bouwhuislaan 10. We 

maakten er ook hier een feestje van door 

de pannenkoekenbakker te laten komen 

en alle clienten ruim van deze lekkere hap 

te voorzien. Kijk eens hoe mooi dit is. 
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blijven fietsen. 

Wij zijn trouwens samen met de stichting 

KIK een fietsproject gestart op De 

LosserHof onder de naam: “Ga toch 

fietsen”. Op dit moment gaan 7 vrijwilligers 

elke dinsdag en woensdagmiddag fietsen 

en koffie drinken met cliënten aldaar. De 

stichting KIK betaalt voorlopig alle 

consumpties, maar zoekt daar nog meer 

ondersteuning voor. Tevens zoeken we 

nog een of twee extra fietsers. U kunt zich 

melden bij ondergetekende. Na een intern 

onderzoek van de Stichting Fonds bleek 

dat er veel meer duo fietsen zijn dan wie 

dan maar ook gedacht had. Alleen in 

Enschede en Losser staan er meer dan 

40. De meeste zijn geschonken, een 

aantal zijn particulier. Ook hier geldt dat er 

veel fiscaal voordeel te halen was 

geweest. Wij hopen dat door deze 

nieuwsbrief er meer op het idee komen 

regelmatig met een cliënt te gaan fietsen. 

Jammer genoeg staat veel fietsen stil. Op 

dit moment zijn er aanvragen voor 2 

fietsen, een rolstoelfiets op het Bouwhuis 

en een duo fiets voor de Karel 

Doormanstraat. Deze laatste wordt 

gefinancierd in samenwerking met de 

WMO Almelo. Onbegrijpelijk is in deze dat 

de ene gemeente daar wel in meegaat en 

de andere het af laat weten. 

Beleidsvrijheid noemen ze dat! 

Gedenktuin en speelplek. 

Hebt u al gekeken bij deze uitzonderlijke 

projecten? Beide zijn ze inmiddels 

opgeleverd. De afwerking laat nog even 

op zich wachten. Bij de gedenktuin ging de 

centraal liggende beuk ineens dood en 

waren we enkele kleinere voorzieningen 

vergeten. Daar zoeken we inmiddels 

financiering voor. 

Bij de Speelplek bleek dat de leverancier 

het project op enkele onderdelen 

onderschat heeft. Verbeteringen worden 

inmiddels aangebracht. 

Samenwerking.  

De samenwerking met de stichting Welzijn 

loopt steeds beter. We hebben nu een 

aanvraagformulier ontwikkeld. Dat kunt u 

downloaden op de website. Let wel er 

moet altijd een handtekening van de 

regiomanager op en indien mogelijk 

moeten er 2 offertes van inkoop bij worden 

gevoegd. Zo niet dan wordt de aanvraag 

terug verwezen. Wij vergaderen 2 keer per 

jaar met de stichting Welzijn en hebben 

tussen door veel contacten over projecten. 

Tot slot. 

In 2014 namen we op een informele, maar 

gezellige manier afscheid van onze 

penningmeester Gerard Wevers. Gerard 

dank voor je goede werkzaamheden. Wij 

hebben een kandidaat bestuurder 

gevonden en wachten op de reactie van 

de voordracht. Sinds 2014 werken we ook 

samen met een eigen Raad van Toezicht. 

We moesten er even aan wennen, maar 

de samenwerking loopt inmiddels prima. 

Inlichtingen Jan Wegdam 06-22754338 

Janoswegdam@gmail.com
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