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Voorwoord voorzitter

Na een inventarisatie op verzoek van de Centrale 
Cliëntenraad in 2009, rapporteerde het bestuur van de 
Stichting Fonds in april aan de CCR dat het de moeite 
waard was door te gaan met de Stichting Fonds. Het feit 
dat er een mooi kapitaal in de Stichting ter beschikking 
is en dat er nieuw elan in het bestuur ontstond, leidde er 
toe dat er in 2010 een aanzet kon worden gemaakt met 
het professionaliseren en natuurlijk het bekendmaken 
van de stichting. Dat laatste gebeurde al in Enschede en 
Losser, waarna de stichting een schenking van € 2000,= 
ontving. Almelo heeft ook al gemeld belangstelling voor 
een presentatie te hebben. We zijn benieuwd wanneer 
dat kan. Het bestuur van de stichting fonds heeft zich in 
2010 met name ingezet de stichting te reorganiseren. 
Dat heeft zeer veel overleg gekost met zowel de CCR als 
de Raad van bestuur van DTZC.
De belangrijkste activiteit vindt het bestuur natuurlijk 
het toekennen van projecten die aangevraagd worden. 
Gelukkig is dat in 2010 weer op beter gang gekomen. 
Het is een voorrecht de blije gezichten van de cliënten 
te mogen zien als er een project wordt aangeboden. De 
Stichting Fonds zal dat met de nodige tamtam genoeg-
lijk  voortzetten. Wij moeten het nu eenmaal hebben van 
succesverhalen en langzamerhand komen die er ook. 
Het succes kan op termijn alleen overeind blijven als de 
solidariteit in stand blijft door ervoor te zorgen dat er 
voldoende deelnemers zijn. Dat is niet alleen de taak van 
de Stichting Fonds, maar van ons allemaal: medewer-
kers, cliënten en hun familie.

Jan Wegdam
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Secretarieel jaarverslag 2010

Het jaar 2010 van de Stichting Fonds De Twentse Zorg-
centra heeft in het teken gestaan van consolidatie en 
vooruitkijken naar de toekomst. Vooruitkijken resulteer-
de in de conclusie dat veranderingen in de organisatie 
van SF wenselijk waren. Meer duidelijkheid, bekendheid 
en transparantie m.b.t. de werkwijze van Stichting Fonds 
bewerkstelligen was een belangrijk aandachtspunt voor 
2010. Terugkijkend was 2010 een jaar van verandering 
en professionalisering.

De interne organisatie van Stichting Fonds is verbe-
terd. Door een ambtelijk secretaris te benoemen en pro-
cedures vast te leggen is meer structuur en transparantie 
ontstaan in de organisatie van Stichting Fonds. Van alle 
bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt en een 
week voor de vergadering wordt de agenda verstuurd 
met ingekomen stukken. Het bestuur heeft in 2010 tien 
bestuursvergaderingen gehouden met als belangrijkste 
onderwerpen de hierboven beschreven zaken.

Voor het indienen van aanvragen is een standaard pro-
cedure vastgelegd. Er is een aanvraagformulier ontwik-
keld dat door de regiomanager mede ondertekend moet 
worden. De planning van de bestuursvergaderingen 
gebeurt nu volgens een vergaderrooster dat bij de DTZC 
ook bekend is. Hierdoor kan de aanvraag tijdig worden 
ingediend zodat de procedure zo kort mogelijk wordt. 
Door de invoering van een gestandaardiseerde aan-
vraagprocedure zijn dit jaar een aantal aanvragen lang in 
behandeling geweest. Reden hiervoor lag vooral in het 
feit dat de handtekening van de regiomanager ontbrak 
op het aanvraagformulier. In enkele gevallen was het 
regiomanagement helemaal niet op de hoogte van een 
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aanvraag. De Stichting Fonds heeft nu een postadres en 
mevrouw Caunter (ambtelijk secretaris) is telefonisch 
bereikbaar voor vragen.

Het bestuur van Stichting Fonds heeft ook een aantal 
overleggen gevoerd met regiomanagers en clusterma-
nagers om procedures op de rit te krijgen. Er is in 2010 
ook overleg geweest met de voorzitter van de Raad van 
Bestuur en zijn raadsvrouw  over visie op en positione-
ring van Stichting Fonds ten opzichte van DTZC. 

Op het bestuurlijke vlak is er gewerkt aan de totstand-
koming van nieuwe statuten. Via het notariskantoor 
zijn conceptstatuten geformuleerd en deze zijn aan de 
Centrale Cliëntenraad en Stichting Fonds voorgelegd. 
Belangrijke wijzigingen in de statuten zijn ondermeer 
gelegen in het instellen van een Raad van Toezicht voor 
de Stichting Fonds. Benoeming van de leden van de 
Raad van Toezicht zal geschieden door de familiever-
enigingen) van de LosserHof en het Bouwhuis, Centrale 
Cliëntenraad en mogelijk van de Raad van Toezicht van 

De snoezelkar 
voor de 
Vlinderweg 
op de LosserHof.



de Twentse Zorgcentra. Jaarlijks zal het bestuur van SF 
verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht van 
Stichting Fonds. Naar verwachting zullen in de tweede 
helft van 2011 de nieuwe statuten passeren.

Public Relations is in 2010 ook een belangrijk punt van 
aandacht geweest. Er is gewerkt aan het ontwikkelen 
van een folder samen met Stichting Welzijn. De web-
site van SF is in opbouw en naar verwachting zal in de 
eerste helft van 2011 de website live gaan. De website 
zal een belangrijk communicatiemiddel worden voor de 
Stichting Fonds. Donateurs, leden en aanvragers kunnen 
medio 2011 via de website informatie verkrijgen over 
Stichting Fonds.

Kortom een jaar waarin Stichting Fonds weer ‘tot leven’ 
is gebracht. Het aantal deelnemers is  met 20 % toege-
nomen en de aanvragers weten steeds beter hun weg te 
vinden naar het bestuur van Stichting Fonds.
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Toelichting balans- en exploitatierekening 2010 
Stichting Fonds

Het boekjaar 2010 van de Stichting Fonds is afgeslo-
ten met een voordelig saldo van € 49.824,-.
Het eindresultaat 2009 was € 1.689,- negatief, waarmee 
een financiële verbetering ten opzichte van dat jaar is 
gerealiseerd van rond € 51.500,-.

De oorzaken daarvan zijn vooral:
-  een lagere uitgaaf in vergelijking met 2009 van rond 

€ 150.000,- voor projecten. Dit komt grotendeels 
door het feit dat de Fortisbank t/m 2009 een spon-
sorovereenkomst met de Stichting Fonds had. Het van 
genoemde bank jaarlijks te ontvangen  bedrag  (in 
2009 was dat rond   € 105.000,-) ging grotendeels als 
project naar de organisatie DTZC ter dekking van de 
administratiekosten voor cliënten. De overeenkomst 
is m.i.v. 2010 op grond van internationale regelgeving 
gestopt. Het project ter ondersteuning van de admi-
nistratiekosten is daarmee dan ook vervallen. 

-  een hogere opbrengst van rond € 10.000,- wegens 
collectieve bijdragen van cliënten t.b.v. de financiering 
van projecten.  Dat is een gevolg van een actievere be-
nadering van cliëntenvertegenwoordigers om jaarlijks 
€ 110,-- in projecten bij te dragen. In 2009 bedroeg het 
aantal deelnemers nog 451. In 2010 is dat aantal tot 
542 gegroeid.

Uit de balans per 31 december 2010 blijkt  dat het eigen 
vermogen van de stichting is gegroeid van € 454.940,- 
naar € 509.027,-.



Resultatenrekening Stichting Fonds over 2010 
   
Ontvangsten	 jaarrekening		 begroting	 	jaarrekening			
	 2010		 2010	 	 2009	

Collectieve bijdragen bewoners projecten  €  60.498     € 50.340 
Opbrengsten eigen vermogen  €    8.430       €    8.958 
Bijdrage belastingteruggave  €    8.213       €    5.845 
Schenkingen  €     2.809       €             - 
Donaties  €             -       €             - 
Vergoeding beheerskosten   €             -       € 105.511 
       €             -

Totaal ontvangsten  € 79.950    €  170.654 
      

Uitgaven
     
Bestuur- en administratiekosten  €    3.803      €    2.956 
Bankkosten  €        293      €        165 
Representatiekosten  €     2.714       €          43 
Kosten belastingteruggave  €    3.683       €             - 
Diverse kosten  €         269       
      
subtotaal	reguliere	
exploitatie-uitgaven	 	€	 10.762		 		 		 	 €	 			3.164	
      
Uitgaven voor projecten   €  19.364       €  169.179 
      
Totaal	uitgaven  €  30.126   €              -   € 172.343 
      
exploitatiesaldo	 	€	 49.824		 	€														-		 	€		 			1.689-
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BALANS Stichting Fonds per 31-12-2010

	 werkelijk	2010	 werkelijk	2009	
     
vorderingen €       8.418  €     29.500 
Te ontvangen rente €       8.418  €        3.680 
Te ontvangen bijdrage €                -    €     25.820 
     
Liquide middelen €  529.890 €   455.512 
Rabo Termijndeposito 1963151798 €                -    €    250.000 
Rabo spaar vrij rekening 1391417267 €   529.758  €   198.757 
Fortis beheer 641255918 €                 -    €            521 
Fortis rc 243504497 €                 -    €           109 
Rabo rc 156814617 €            132  €        6.125 
     
Balanstotaal €		 	538.308		 €		 	485.012	
         
Totaal eigen vermogen €    509.027   €     454.940 
Algemene reserve €  459.203   €   456.631 
Resultaat €     49.824   €        1.691-  
   
Voorzieningen €     13.950   €     14.765 
Voorziening projecten €     13.950   €      14.765 
     
Totaal lang vreemd vermogen €     15.307   €     15.307 
Renteloze leningen €     15.307   €     15.307 
     
Totaal kort vreemd vermogen €              24   €                 -   
Nog te betalen €              24   €                -   
     
Balanstotaal	 €	 	538.308		 	€	 	485.012	
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Projecten 2010

Onderstaande projecten zijn in de loop van 2010 aan-
gevraagd. Sommige zijn door het ontbreken van handte-
kening of aanvullende informatie in 2011 gehonoreerd. 
Een enkel project, aangevraagd in 2009, werd in 2010 
geëffectueerd, is dus hier niet vermeld.  

Nr.											Ontvangen					Omschrijving	van	het	project	 status

6.10.04 juli 2010 Picknickplaats Vlinderweg Nog in 
   behandeling
6.10.05 febr. 2010 Speeltoestel  Gehonoreerd
  boerderij Bouwhuis juni 2010
6.10.06 juni 2010 Bouwhuis  Gehonoreerd 
  muziekinstrumenten maart 2011
6.10.07 juni 2010 Zitschommel  Gehonoreerd
  Losserhof Hoek en Punt  maart  2011
6.10.08 maart 2010 Side by side fiets LosserHof Niet gehonoreerd
6.10.09 2009 diversen voor zwembad  Ingetrokken ivm
  LosserHof sluiting zwembad
6.10.10 juni 2010 Concerten Veldmaat LosserHof Gehonoreerd 
   2010  2011
6.10.11 aug 2010 Speeltoestellen Bouwhuis  Gehonoreerd
  Bokkesprong  maart 2011
6.10.12 juli 2010 Inrichting  Afgewezen 
  Snoezelkamer Bouwhuis 
6.10.13 juli 2010 Droomtuin  Gehonoreerd
  boerderij en vijver Losser 50/50 met 
   St. Welzijn
6.10.14 aug 2010 Dolfijnfiets / side by side fiets Intern overleg 
  Bouwhuis met  management 
   om te komen tot 
   alg. beleid aan-
   schaf fietsen
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Bestuursleden Stichting Fonds 2010

J.J. (Sjaak) Smit   
 Emmastraat 308
 7513 BK Enschede
 tel: 053 4333347

Penningmeester
H.M. (Herrie) Markerink  
 Spoorstraat 37
 7551 CM  HENGELO
 074-2438843

Secretaris
P.H.M..(Paul) Kersten  
 Wilgenkamp 19
 7581 HA  Losser
 053-5382004

Voorzitter
J.J.L. (Jan) Wegdam    
 Wijntjeskamp 1
 7576 EJ  Oldenzaal
 0541-514640
 06-22754338

Ambtelijk secretaris:
A.M. (Anita) Caunter
 Bentheimerstraat 8
 7587 NH  De Lutte
 0541-531909
 anitacaunter@kpnmail.nl
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De voorzit-
ter spreekt de 
ontvangers toe bij 
het aanbieden van 
een cadeautje.

Vaak komt de 
pannenkoeken-
bakker mee. Op 
de foto duwt Hans 
Henkelman de 
clustermanager de 
deelnemer Owen 
op de prachtige 
schommel aan. 
Op de achtergrond 
smult iedereen van 
de pannenkoeken 
van Jos. (foto 
2011)


