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De stichting
De ‘stichting Vrienden van de bewoners van de Berkenhof’ heeft als doel “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”.
De activiteiten van het bestuur zijn hier dus op gericht en er wordt toegezien op een goede besteding
van de middelen van de Stichting.

2020 en Corona
De activiteiten van de Stichting Vrienden van de Berkenhof zijn op verschillende manieren heel sterk
beïnvloed door de Corona epidemie. Feitelijk stonden de activiteiten ‘op een laag pitje’ en ging alle
aandacht uit naar de bestrijding van het Coronavirus.
De belevingswereld van bewoners en medewerkers van de Berkenhof was gericht op de gebruikelijke
externe activiteiten. Uitstapjes maken en was nauwelijks een optie. De bussen werden veel minder
gebruikt. En dagverzorging was ook minimaal. Daarnaast was fysiek vergaderen lastig en had het
onder de aandacht brengen van de werkzaamheden en mogelijkheden van de Stichting weinig
prioriteit.
Omdat de behoefte aan vervoer sterk afgenomen was werd het streven om voor elke locatie een
eigen bus beschikbaar te krijgen al snel losgelaten.
Activiteiten
In de locaties van de Berkenhof is veel ondernomen om te bereiken dat er voor bewoners regelmatig
iets te beleven was. Maar daarvoor waren meestal geen investeringen vanuit de Stichting nodig.
Wel is er door de Stichting een CRDL aangeschaft. Op initiatief van een familielid van een bewoner
deed de Rabo bank een gift waarna de CRDL is aangeschaft. Een CRDL is een houten ding -een soort
grote kokosnoot- die glad is een prettig aanvoelt. Als je ‘m aanraakt maakt hij geluid. En dat geluid is
afhankelijk van de manier waarop je hem aanraakt. Mooi gezegd: een CRDL herkent de manier
waarop mensen elkaar aanraken en vertaalt deze aanrakingen in geluid. De manier van aanraken is

van invloed op het geluid dat wordt voortgebracht: vasthouden, wrijven, tikken of kriebelen. Hij is
eigenlijk ontworpen voor mensen die dementeren. Maar ook voor anderen blijkt het een
aantrekkelijk en interessant ding te zijn. Deze CRDL is aangeboden in de locatie Kerkenveld en
rouleert daarna tussen de locaties. Dat gebeurt ook met andere leuke- en activerende apparaten
waardoor er steeds afwisseling is en het als een nieuwe impuls werkt.
Daarnaast is er een toezegging voor een extra duo fiets gedaan maar de aanschaffing is niet in 2020
gerealiseerd.
Financieel
De Stichting Vrienden van de Berkenhof heeft twee ‘soorten’ inkomsten en twee ‘soorten’ uitgaven:
giften en de opbrengst van de exploitatie van de bussen.
In 2020 is 5989,50 aan giften ontvangen.
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. Deze inkomsten bedroegen in 2020 3714,18 euro.
Tegenover deze inkomsten stonden uiteraard uitgaven.
De directe kosten van de busjes (wegenbelasting, onderhoud, brandstof) bedroegen 2,384.68 euro.
Daarnaast is een CRDL aangeschaft en is een bedrag gereserveerd als bijdrage aan een aan te
schaffen duo fiets. Deze zal waarschijnlijk in 2021 kunnen worden aangeschaft.
Tenslotte is een klein bedrag aan bankkosten betaald.

