
 

 

 

 

Jaarverslag 2018 

De doelstelling van onze stichting is om met financiële bijdragen 

de leefomgeving van bewoners in woonzorgcentrum 

Kennemerduin en de  bezoekers van de ontmoetingscentra 

Heemstroom, Europastroom en Spaarnestroom  te 

veraangenamen. Dat betreft dan altijd zaken die niet uit de 

reguliere middelen van Zorgbalans kunnen worden gerealiseerd. 

De financiële middelen die ons dat mogelijk maken komen voor 

een deel uit de opbrengst van ons belegde vermogen en uit 

donaties en giften die wij ontvangen van bewoners en hun familie. 

 

Het bestuur komt in de regel twee maal per jaar bij elkaar. 

In de voorjaarsvergadering  wordt de jaarrekening van het 

afgelopen jaar behandeld en er wordt ook gekeken naar de 

voortgang in de realisering van de voor dat jaar toegezegde 

projecten.  In de najaarsvergadering staat de 

bestuurssamenstelling op de agenda en tevens de behandeling 

van de verzoeken voor het komende jaar. 

En er blijkt nog steeds behoefte te bestaan aan subsidies van onze 

stichting voor nieuwe projecten. Soms ook door gebruik te maken 

van betere mogelijkheden door de voortschrijdende technieken. 

 

  



In 2018 werden de volgende projecten gerealiseerd: 

 

Kennemerduin: 

Het aanschaffen van een betere vleugel in het restaurant. 

 

 

 

Ontmoetingscentra Heemstroom, Europastroom en 

Spaarnestroom : 

Het aanschaffen van een bingomolen. 

Een muzikale feestmiddag.  Een tochtje met de strandrups. 

Vervoer met de taxi-bus. 

De inhuur van vakleerkrachten. 

 

 

 

Ontmoetingscentrum Heemstroom: 

De inrichting van de tuin. 

De aanschaf van tuinmeubels. 

 

 

 



 

 

 

Ontmoetingscentrum Spaarnestroom: 

De aanschaf van een tovertafel. 

Het aanschaffen van tuinmeubilair. 

 

In totaal is in 2018 voor ongeveer 39.000 euro beschikbaar 

gesteld. 

 

Ons bestuur was in 2018 als volgt samengesteld: 

de heer P. Scheele,  voorzitter 

de heer J.B. Engelenberg, secretaris (op voordracht van de 

Centrale Cliëntenraad van Zorgbalans) 

de heer H. Groffen, penningmeester 

de heer A. Dortland 

mevrouw D. v.d. Berg (namens  de Raad van Bestuur van  

Zorgbalans) 

 

 



Ook voor 2019 hebben wij inmiddels een aantal aanschaffingen  

toegezegd:  

 

Bij Kennemerduin wordt de entree aan de buitenzijde 

gerenoveerd. 

 

De ontmoetingscentra Heemstroom, Europastroom en 

Spaarnestroom krijgen een boottocht aangeboden, er komt dit 

jaar een uitgebreid Kerstdiner, er komt een muzikale feestmiddag, 

en er wordt een vragenderwijs-koffer aangeschaft. Ook dit jaar 

kunnen weer vakleerkrachten worden aangevraagd, en zijn de 

taxi-busjes beschikbaar. 

 

De ontmoetingscentra Heemstroom  en Spaarnestroom krijgen 

verder de beschikking over een beleef-tv. 

 

Wij stellen het op prijs als wij onder andere van U en uw familie 

een financiële bijdrage mogen ontvangen om onze toezeggingen 

te kunnen blijven  doen.  

U kunt uiteraard ook via uw testament onze stichting een legaat 

toezeggen. 

Onze stichting heeft de ANBI-status, waardoor uw giften ook 

fiscaal aftrekbaar zijn. 

 

Een folder met informatie over onze stichting kunt u in uw huis en 

ontmoetingscentrum krijgen. 

 

Tot slot wensen wij alle bewoners en bezoekers een goed verblijf 

toe. 

 

 

J.B. Engelenberg, secretaris 

 


