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Oorsprong en doel van de stichting
De ‘stichting Vrienden van de bewoners van de Berkenhof’ is in 2017 opgericht naar aanleiding van
een vraag van familie van een bewoner hoe een gift gedaan kon worden. Wens was dat de gift
zichtbaar besteed zou worden aan een doel wat de bewoners direct ten goede zou komen en geen
onderdeel van de exploitatie van de organisatie zou worden.
Doel van de stichting is het mogelijk maken van activiteiten ten behoeve van de bewoners van alle
locaties van De Berkenhof teneinde een positieve bijdrage te leveren aan het welbevinden van deze
bewoners en het verwerven van middelen die daarvoor nodig zijn. Hierop zullen de activiteiten van
het bestuur dus gericht blijven.
De stichting “Vrienden van de bewoners van de Berkenhof” zal blijven toezien op- en garant staan
voor een goede besteding van haar middelen.
In 2018 heeft de stichting de Anbi status gekregen. De Anbi status wordt toegekend door de
belastingdienst. De Anbi status kan recht geven op belastingvoordeel, ook bij eventuele schenkingen.
Het past echter ook bij het beeld dat de Stichting wil uitdragen: een transparante en niet
commerciële organisatie die bestaat om het belang van de bewoners/cliënten van de Berkenhof te
dienen.
Activiteiten van de stichting in 2019
1. Bestuurswisseling
De in 2017 aangetreden leden van het bestuur zagen zichzelf vooral als taak het
opstarten van de Stichting. Nu de stichting vorm had gekregen werd gezocht naar nieuwe
bestuursleden. Charl de Graaf en Henk Jonker gaven daarom te kennen het tijd te vinden
om af te treden. Vanwege de continuïteit bleef Freek Fieten wel lid van het bestuur. Na
overleg met onder andere de cliëntenraad zijn Hilda Hilgen en Rijk van Omme benoemd
als bestuurslid.

2. Naam
In dit verslagjaar vond een discussie plaats over de naamgeving van de stichting. Statutair
heet de het de stichting voluit ‘Stichting Vrienden van de bewoners van de Berkenhof’.
Dat werd een lange naam gevonden. Bovendien dient de Stichting het belang van alle
cliënten van de Berkenhof. Voorzieningen komen ook aan de bezoekers van de
dagverzorging ten goede. En zeker ook het vervoer is in het directe belang van de
dagverzorging. Meestal wordt de stichting kortweg ‘Stichting Vrienden’ genoemd.
Besloten werd in de communicatie de naam ‘Stichting Vrienden van de Berkenhof’ te
gaan gebruiken.
3. Procedures
De Stichting is relatief jong en het bleek nuttig een aantal afspraken over de werkwijzen
te maken. Bijvoorbeeld over de manier waarop tussen de vergaderingen in eventueel
een besluit genomen zou kunnen worden. Deze afspraken zijn duidelijk vastgelegd.
4. Schenkingen
In dit verslagjaar zijn twee schenkingen gedaan.
In Kerkenveld werd door de Berkenhof samen met de dorpsvereniging plaatselijk belang
Alteveer/Kerkenveld en de zorgboerderij de Berkenhoeve in Alteveer gezocht naar
mogelijkheden een virtuele fiets aan te schaffen. Daarmee kan terwijl men binnen zit
trappend een route gefietst worden die op een groot beeldscherm te zien is. Deze
voorziening zal dan ook voor alle oudere dorpsbewoners beschikbaar zijn. De Stichting
Vrienden heeft een bijdrage in de forse aanschafkosten gedaan.
Daarnaast is ten behoeve van de locatie Fort de aanschaf van een nestkastjes-metcamera gefinancierd. Daardoor kunnen bewoners binnen op de TV de activiteiten volgen
die plaatsvinden in een nestkastje dat buiten hangt. Bij de drie andere drie locaties was
in 2018 al zo’n nestkastje geplaatst.
5. Personenbusjes
Is 2018 is besloten dat de Stichting Vrienden de verantwoordelijkheid voor het vervoer
van cliënten van de Berkenhof over zou nemen. De beide personenbussen zijn per 1
januari 2020 aan de Stichting Vrienden overgedragen. Daardoor werd met ingang van die
datum de Stichting Vrienden verantwoordelijk voor het beschikbaarheid van
vervoersvoorziening voor bewoners en deelnemers aan de dagzorg van de Berkenhof. In
de loop van het jaar is gekeken of de afspraken m.b.t. beheer (zoals rittenregistratie en
de verhouding kosten/baten) naar verwachting functioneerden. Dat bleek het geval en
de vervoersvoorziening voorziet tot ieders tevredenheid in een behoefte.
6. Financieel
De Stichting Vrienden van de Berkenhof heeft twee ‘soorten’ inkomsten en twee
‘soorten’ uitgaven.
Er zijn inkomsten uit giften. In 2019 ging dat om 50.100,00 euro.
De stichting exploiteert de beide personenbusjes ten behoeve van de bewoners en
gebruikers van de dagverzorging van Woonzorg de Berkenhof. Voor het gebruik van die
busjes wordt een bijdrage ontvangen. De gemeenten geven een vergoeding voor het

halen en brengen van bezoekers van de dagverzorging. Woonzorg de Berkenhof geeft
een vergoeding voor uitstapjes van bewoners en individuele bewoners betalen iets
wanneer zij individueel van de busjes (met een vrijwilliger als chauffeur) gebruik willen
maken. In 2019 bedroegen deze inkomsten 9,499.94 euro.
Tegenover deze inkomsten stonden uiteraard uitgaven.
De direct kosten van de busjes (wegenbelasting, onderhoud, brandstof) bedroegen
8.975,91 euro.
Daarnaast werd voor de locatie Fort een nestkastje met camera aangeschaft. Bewoners
kunnen daardoor het broedproces in het nestkasje wat buiten hangt op de TV in de
gezamenlijke ruimte volgen. Voor andere locaties was in 2018 zo’n nestkastje
aangeschaft en geplaatst.
Tenslotte is een klein bedrag aan bankkosten betaald.

