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J.J.	(Sjaak)	Smit 
Emmastraat 308
7513 BK Enschede
tel: 053 4333347
Mob: 0654318181

G.E.	(Gerard)	Elderink
De Hagen 5
7597 ML Saasveld
074-3494574

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

Penningmeester
G.E.	(Gerard)	Wevers

Denekamperdijk 28
7581 PJ  Losser
053-5382726

Ambtelijk secretaris:
A.M.	(Anita)	Caunter
Bentheimerstraat 8
7587 NH  De Lutte
0541-531909
anitacaunter@kpnmail.nl

De	heer	P.	Kersten	(secreta-
ris)	en	de	heer	H.	Markerink	
(penningmeester)	zijn	in	de	
loop	van	2011	afgetreden.	
De	heer	G.	Wevers	heeft	
het	penningmeesterschap	
overgenomen.	De	heer	G.	
Elderink	is	lid	geworden	van	
het	bestuur.

Bestuur Stichting Fonds 2011

6.10.22 Discotafels voor alle cliënten van de Losserhof en het Bouw-
huis. Het betreft een gezamenlijke aanvraag met Stichting Welzijn. Deze 
aanvraag is in december ingediend en nog niet gehonoreerd. Stichting 
Fonds is in overleg met Stichting Welzijn omdat bij aanschaf van twee 
exemplaren de prijs per exemplaar flink daalt. Wij wachten af.

Verder heeft de stichting ook dit jaar in samenwerking met de stichting 
Welzijn alle groepen tijdens de kerst voorzien van Weihnachtstollen en 
een cadeaubon.
Wilt u ook een aanvraag indienen overleg dat dan eerst in de groep en 
met de clustermanager en kijk vooral ook op onze website www.stich-
tingfonds.nl naar de aanvraag procedure.

www.stichtingfonds.nl
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Aanbieden van 
de spuitcabine in 
Losser.

    13

Projecten 2011

Onderstaande	projecten	zijn	in	2011	aangevraagd.
6.10.15 Draaiorgel voor belevingsgroepen met laag niveau cliënten 
waarvan de meesten in verschillende fases van het dementieproces zit-
ten. De  aanvraag is ingediend door Veldmaat afdeling De Zilveren Vis. 
Het orgel kan ook door anderen binnen de Losserhof worden gebruikt. 
Het project is toegekend. De aanbieding volgt nog.

6.10.16 Snoezelkamer inventaris voor de groepen Veldmaat 2,4 en 6. 
Dit zijn 3 groepen waar kinderen en jong volwassenen wonen met een 
verschillende verstandelijke beperking. Het project is toegekend. De 
groepen zijn inmiddels verhuisd naar Ulenkate.

6.10.17 Side by side fiets voor de groepen 2,4 en 6 van Veldmaat.

6.10.18 Side by side fiets voor Ledeboer 7.
De aanvragen voor side by side fietsen zijn in afwachting van het beleid 
van het management van DTZC ‘geparkeerd’. Er is bij Stichting Fonds 
vaker geïnformeerd naar de mogelijkheid om een side by side fiets 
aan  te vragen. Het management van DTZC doet onderzoek naar de 
behoefte aan side by side fietsen. Het bestuur van Stichting Fonds wil 
de resultaten hiervan meenemen in haar plannen om per locatie een  
fietsenproject te realiseren. Naar verwachting kan hier vóór de zomer 
van 2012 een besluit over genomen worden.

6.10.19 Spuitcabine voor het Keramisch Atelier van de Losserhof. Het 
project is toegekend en inmiddels aangeboden.

6.10.20 Foto en video camera is aangevraagd door Loho Losserhof. Zij  
verzorgen een doorlopend programma op de televisie met meest 
recente opnames van belangrijke gebeurtenissen op de Losserhof. De 
camera´s zijn inmiddels aangeschaft.

6.10.21 Span paarden voor het huifbedrijden op de Losserhof. Het 
heeft even geduurd voordat er een geschikt span paarden werd gevon-
den maar in 2011 is dit project toegekend en gerealiseerd. De paarden 
zijn nog in opleiding. Het aanbieden geschiedt later

6.10.22 Overkapping zandbak voor de nieuwe groep Ulenkateweg 
19-21. Het gaat om cliënten met een autistische handicap. Bij slecht 
weer kunnen cliënten gebruik blijven maken van de zandbak en droog 
kunnen staan als cliënten willen roken. Het project is toegekend. De 
aanbieding zal in 2012 plaats vinden. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2011

   werkelijk 2011   werkelijk 2010 
      
vorderingen	 	€	 						12.219		 	€																			8.418	
Te ontvangen rente  €      12.219   €                8.418 
     
Liquide	middelen	 	€		 			545.299		 	€													529.890	
Rabo spaarrek.1391.417.267  €   545.226   €           529.758 
Rabo rc 1568.14.617  €               73   €                    132 
     
Balanstotaal	 	€		 		557.518		 	€											538.308	
     
Totaal	eigen	vermogen	 	€		 			422.710		 	€														509.027	
Algemene reserve  €     509.027   €           459.203 
Resultaat  €      86.317-  €              49.824 
     
Voorzieningen	 	€		 121.742		 	€																	13.950	
Voorziening projecten  €   121.742   €              13.950 
     
Totaal	lang	vreemd	vermogen	 	€		 						13.042		 	€																15.307	
Renteloze leningen  €      13.042   €             15.307 
     
Totaal	kort	vreemd	vermogen	 	€	 															24		 	€																										24	
Nog te betalen  €              24   €                      24 
     
Balanstotaal	 	€		 		557.518		 	€											538.308
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Voorwoord voorzitter

Vanaf het begin van 2011 is de stichting met grote 
regelmaat bezig geweest met het toekennen van pro-
jecten. Dat zal uit dit verslag, maar ook uit het volgende 
jaarverslag blijken. Een aantal toegekende projecten van 
2010 schoven in realisatie door naar 2011 en hetzelfde 
geldt voor projecten die in 2011 zijn toegezegd en in 
2012 worden gerealiseerd. Soms treden er vertragingen 
op, hetgeen door het bestuur van de Stichting Fonds 
wordt betreurd. Vaak zijn daar heel begrijpelijke redenen 
voor. Toch wil de stichting de snelheid erin houden. 
Nog veel meer vertraging ondervindt het bestuur door-
dat de nieuwe statuten og steeds niet zijn vastgesteld. 
Daar zijn we al vanaf eind 2009 mee bezig en daar mag 
hopelijk in 2012 wel een eind aan komen. Mede door die 
vertraging is het benoemen van kandidaat bestuursle-
den extra moeilijk geworden. 
Naast de mooie projecten, waar bij het aanbieden zowel 
de gevers als de ontvangers volop genieten, heeft het 
bestuur ook voorlichting gegeven over de werkwijze 
van de Stichting Fonds, middels een presentatie in 
2011 twee keer op verzoek in Almelo. Het bestuur zou 
het prachtig vinden indien er uit Almelo een kandidaat 
bestuurslid bij kwam, dan hebben we alle regio´s verte-
genwoordigd. 
De samenwerking met de Stichting Welzijn, de Stichting 
GOAL en de stichting KIK wordt door het bestuur sterk 
op prijs gesteld. Er bestaat een kans dat we op termijn 
onze krachten bundelen om een prachtig project te star-
ten, te weten een multifunctionele manege. Dan kunnen 
de meest kwetsbaren onder ons ook in de winter genie-
ten van het huifbedrijden. De eerste contacten zijn reeds 
gelegd.
Het bestuur moest begin 2011 jammer genoeg constate-
ren dat op de individuele begrotingen bij de post uit-
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gaven Stichting Fonds standaard een nee was ingevuld. 
Dat heeft een schadepost van ongeveer 16.000 euro 
opgeleverd. Gelukkig kregen we al snel de toezegging 
van de directie dat deze post standaard op een ja zou 
worden geplaatst, zodat alleen de wettelijk vertegen-
woordiger de keuze nee kan maken. We hopen van harte 
dat in 2012 hierdoor de inkomstenkant zal gaan stijgen. 
Gelukkig kwamen er in 2011 ook nog wat extra bijdra-
gen binnen, kijkt u maar naar het  jaarverslag van de 
nieuwe penningmeester. 
Tot slot merk ik op dat in tijden van recessie de solidari-
teit zoals wij die voorstaan met groot elan moet worden 
voortgezet. Dan lukt het om ook de meest kwetsbaren 
van de prachtige projecten binnen onze doelstelling 
welzijn en ontspanning te laten genieten.

Jan Wegdam

Aanbieden mu-
ziekinstrumenten 
Het Bouwhuis
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RESULTATENREKENING 2011
  
Baten	 	jaarrekening	2011		 jaarrekening	2010
Collectieve bijdragen bewoners projecten  € 44.000  €   60.498 
Opbrengsten eigen vermogen  €  12.220  €     8.430 
Bijdrage belastingteruggave  €    2.190   €     8.213 
Schenkingen  € 15.494  €    2.809 
       
Totaal	baten	 	€					73.904		 		 €		79.950	 
     
Lasten    
Bestuurs- en administratiekosten  €    2.528  €     3.803 
Bankkosten  €       223  €        293 
Representatiekosten  €    2.325  €     2.714 
Kosten belastingteruggave  €   2.283    €     3.683 
Diverse kosten  €         27   €        269 
Publiciteitskosten  €   1.374    €              - 
sub-totaal reguliere exploitatielasten  €   8.760    €  10.762 
     
Projecten  €   151.460    €  19.364 
     
Totaal	lasten	 	€			160.220		 		 €		30.126	
     
exploitatiesaldo	 	€						86.316-	 		 €		49.824
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PROJECTENOVERZICHT 2011 STICHTING FONDS

Nummer	 Korte	omschrijving	 Datum
  akkoord	SF	 Bedrag	 2008	 2011	 Totaal	 Saldo
6.10.21 Paarden huifbed LH 8-sep-11 6.500 1.600 6.540 8.140 0
6.10.10 Muziek Veldmaat 1-3-5 LH 29-sep-10 2.550   2.550 2.550 0
6.10.11 Div.speeltoestellen Bokkesprong BH 29-sep-10 6.746   6.500 6.500 0
6.10.04 Picknickplaats Vlinderweg LH 20-jun-11 5.000     0 5.000
6.10.06 Muziekinstrumenten speldienst BH 14-mrt-11 4.400   4.400 4.400 0
6.10.07 Zitschommel Hoek/Punt LH 1-sep-11 4.119   4.264 4.264 0
6.10.13 Droomtuin/vijver boerderij LH 17-jan-11 6.724   7.419 7.419 0
6.10.15 Draaiorgel Veldmaat LH 4-mei-11 4.550   4.550 4.550 0
6.10.16 Snoezelmateriaal Ulenkateweg 27 LH 4-mei-11 3.579   3.579 3.579 0
6.10.19 Spuitcabine keramiekafd. LH 17-jan-11 3.868   3.868 3.868 0
6.10.20 Video- en fotocamera RTV LOHO  LH 10-nov-11 6.651   0 0 6.651
6.10.22 Zandbak Ulenkateweg 19-21 LH 19-dec-11 5.926   0 0 5.926
6.10.23 Discokar LH 19-dec-11 4.165   0 0 4.165
6.10.24 Stelpost manege huifbedrijden 10-nov-11 100.000   0 0 100.000
      164.778	 1.600	 43.670	 45.270	 121.742

Een schommel 
voor de groepen 
creatief.
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Secretarieel jaarverslag 2011

Terugkijkend kun je zeggen dat in 2011 veel is gewij-
zigd. In 2010 was het bestuur vooral bezig om procedu-
res te stroomlijnen.  Het jaar 2010 stond  vooral in het 
teken van het verbeteren van de interne organisatie van 
Stichting Fonds. In 2011 ging steeds meer de aandacht 
uit naar externe activiteiten en public relations met als 
uiteindelijke doel meer leden te werven. De voorzitter 
heeft op verschillende locaties presentaties gehouden 
over de projecten van Stichting Fonds. Vooral de locatie 
Almelo bleek niet goed op de hoogte te zijn van de acti-
viteiten van Stichting Fonds. Almelo heeft tot nu toe de 
minste deelnemers maar dat gaat hopelijk veranderen. 

De website is medio 2011 gelanceerd en nu voor 
iedereen toegankelijk.  Bij de opening of in gebruik-
neming van de gefinancierde projecten worden foto’s 
gemaakt voor de website. De website geeft een goed 
beeld van de activiteiten van Stichting Fonds. Verder is in 
samen met Stichting Welzijn een informatie flyer uitge-
bracht die binnen de Twentse Zorgcentra is verspreid. 
Aan de lay-out van het jaarverslag 2010 is de nodige 
aandacht besteed waardoor het jaarverslag een profes-
sionele uitstraling heeft gekregen.

Het bestuur van Stichting Fonds heeft het initiatief 
genomen om met het management van DTZC en de 
Stichting Welzijn, Stichting GOAL en Stichting KIK de 
mogelijkheden te onderzoeken van het bouwen van een 
manege waar het hele jaar huifbed gereden kan worden. 
Dit overleg maakt goede vorderingen. De gemeente 
Losser heeft positief gereageerd op de plannen. Stich-
ting Fonds heeft 100.000 euro gereserveerd voor de 



participatie in dit project. Een plan van eisen waaraan 
de manege moet voldoen wordt door het management 
opgesteld, waarna een prijsopgave zal worden aange-
vraagd voor de bouwkosten. 

Naast dit project heeft de Stichting Fonds plannen om 
side by side fietsen te financieren. Vanuit verschillende 
locaties komen er bij Stichting Fonds aanvragen binnen 
voor deze fietsen. Het bestuur heeft besloten om deze 
aanvragen in een breder kader te plaatsen. Het manage-
ment inventariseert op dit moment de behoefte per 
locatie en de mogelijkheden voor onderhoud en uitleen. 
De verwachting is dat in 2012 een fietsenproject per 
locatie kan worden gerealiseerd waar iedereen gebruik 
van kan maken.

De samenstelling van het bestuur is gewijzigd. De 
secretaris, dhr. P. Kersten, heeft in januari zijn functie 
neergelegd omdat hij het voorzitterschap van de CCR 
op zich heeft genomen. Dhr. G. Elderink is door de CCR 
voorgedragen als lid voor Stichting Fonds. Hij is in okto-
ber benoemd. De heer Markerink heeft in juni het pen-
ningmeesterschap neergelegd en is opgevolgd door de 
heer G. Wevers. Al met al belangrijke wijzigingen in het 
bestuur die met name voor de nieuwe penningmeester 
veel werk met zich mee hebben gebracht. Het bestuur 
is nog niet op volle sterkte en zal zich desondanks sterk 
maken voor realisatie van nieuwe projecten en zich ook 
volgend jaar richten op PR activiteiten. Immers hoe meer 
deelnemers hoe meer mogelijkheden om waardevolle 
projecten te financieren. 
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Toelichting jaarrekening 2011 
Stichting Fonds De Twentse Zorgcentra

Het boekjaar 2011 van de stichting is afgesloten met een 
nadelig exploitatiesaldo van € 86.316,- .

Hieronder volgt een nadere toelichting:
• Conform bestuursbesluit is er ten laste van de exploita-

tie 2011 een voorziening van€ 100.000.- gevormd voor 
de bouw van een manege voor huifbedrijden.

• Elke in 2011 door het stichtingsbestuur gehonoreerde 
aanvraag voor een project is tot het toegekende bedrag 
als verplichting in de boekhouding verwerkt door het 
rechtstreeks ten laste van de exploitatie te brengen.  Die 
methode is gelijk aan die m.b.t. de manege (zie hierbo-
ven). Tegenover elke exploitatielast is op de balans de 
betreffende voorziening terug te vinden.  Deze werk-
wijze is van belang voor inzicht in de vermogenspositie 
van de stichting.

• De werkelijk in 2011 betaalde bedragen voor projec-
ten zijn van de respectievelijke voorziening afgeboekt. 
Eventuele hogere dan wel lagere kosten dan de ge-
vormde voorziening zijn ten laste c.q. ten gunste van de 
exploitatie geboekt. Voor een overzicht van de gevorm-
de en bestede voorzieningen wordt verwezen naar het 
bij de jaarrekening behorende projectenoverzicht.

• De lagere bijdrage belastingteruggave van rond 
 € 6.000,- is het gevolg van een verrekening op het 

gebied van de verzorging van belastingaangiften voor 
cliënten betreffende de belastingjaren 2003 t/m 2008.

• In 2011 is er rond € 16.000,- minder aan collectieve bij-
dragen van cliënten ontvangen dan het jaar daarvoor, 
doordat er op elke individuele bewonersbegroting door 
de organisatie standaard nee was ingevuld. Met ingang 
van 2012 is er weer standaard ja ingevuld. De inkom-
stenverlaging in 2011 op dat punt is grotendeels goed-
gemaakt door een in dat jaar ontvangen schenking.  


