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Stichting Vrienden  
Verpleeghuiszorg Zorgbalans 
 

 

Jaarverslag 2019 

 
De Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 

zorgt voor zaken die de leefomgeving van de 
bewoners in de verpleeghuizen prettiger maakt. 
 

Het gaat daarbij om zaken die niet uit de reguliere middelen 
van de zorg kunnen worden betaald. De Stichting heeft als 

enige doel om met de opbrengsten uit het vermogen en 
met giften en donaties van bewoners en hun families 
daaraan jaarlijks een bijdrage te leveren. De Stichting richt 

zich op de bewoners van de woonzorgcentra  
Wijk Den Weeligenberg, waaronder ook Horstendaal en 

Saanensduin vallen, De Houttuinen en Zuiderhout.  
 
In dit jaarverslag informeren wij u over de bestedingen in 

het jaar 2019, de samenstelling van ons bestuur en wat ons 
verder gedurende dit jaar heeft beziggehouden.  

Informatie van de stichting is naast dit jaarlijks verspreide 
verslag ook beschikbaar via de website van Zorgbalans 
www.zorgbalans.nl onder het kopje ‘Over Zorgbalans’ onder 

‘Vriendenstichtingen’.  
 

Bestuur en Locatiecommissies 
 
Het bestuur van de stichting was eind 2019 als volgt 

samengesteld: 
De heer P. Nederend, voorzitter 

De heer R. Schreuder, penningmeester 
Mevrouw D. van den Berg, vertegenwoordiger Raad van 
Bestuur Zorgbalans 

De heer P. Kroes op voordracht Centrale Cliëntenraad. 
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Mevrouw A. Haan–van der Meijden is adviseur van het 
bestuur en mevrouw A. Piersma fungeert al vele jaren als 

ambtelijk secretaris van het bestuur. 
 
Het bestuur is in 2019 twee keer bijeen geweest.  

In de vergaderingen worden financiële zaken besproken, 
waaronder de stand van zaken van het belegd vermogen  

en de te besteden opbrengsten daaruit. Tevens zijn het 
Jaarverslag 2018 en de Begroting 2020 van de stichting 
besproken. 

Daarnaast bespreekt het bestuur de jaarverslagen en 
jaarplannen van de drie locatiecommissies van de 

woonzorgcentra en de door deze locatiecommissies 
ingediende aanvragen voor het lopende jaar.  
 

Een locatiecommissie bestaat onder andere uit een 
vertegenwoordiging van bewoners en personeel. Deze 

locatiecommissies verzamelen ideeën die het woongenot  
van de bewoners bevorderen en verzorgen jaarlijks de 

aanvraag voor de betreffende woonzorglocatie. 
Ook in 2019 zijn die locatiecommissies wederom actief 
geweest en zijn er nieuwe breed gedragen aanvragen voor 

activiteiten of (hulp)middelen bij het bestuur ingediend.  
 

 
In 2019 heeft Stichting Vrienden voor in totaal  
€ 12.287 het volgende kunnen realiseren.  

 
 

Voor Zuiderhout 
 
Eind 2019 is vanuit deze locatie een aanvraag ingediend.  

Deze zal in 2020 worden gerealiseerd. 
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Voor de Wijk Den Weeligenberg, Horstendaal en 

Saanensduin 
 

 
In 2019 is op locaties Horstendaal 
en Saanensduin een 

stamppottenbuffet georganiseerd. 
Op locatie Den Weeligenberg is 

met Sinterklaas een high tea 
georganiseerd. Beide activiteiten 
waren echt een bijzondere 

ervaring voor de bewoners. 
 

 
 
Voor De Houttuinen  

 
In De Houttuinen is in 2019 

een Qwiek-up aangeschaft, 
een product voor 

belevingsgerichte zorg. 
Hiermee worden bewegende 
beelden op plafond of muren 

afgespeeld, begeleid door 
rustige muziek. Zo kunnen 

diverse prikkels worden 
afgestemd op de persoonlijke behoeften van de cliënt of 
juist op een groep cliënten. Dit kunnen prikkels zijn die 

mentaal activeren waardoor interactie en communicatie met 
de cliënt gemakkelijker wordt. Anderzijds bieden ze een 

stuk ontspanning op momenten die daarom vragen, zoals 
bij onbegrepen gedrag en het verliezen van het dag/nacht 
ritme structuur. 
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Giften 

 
Giften zijn altijd welkom om voor de (toekomstige) 

bewoners jaarlijks iets extra’s te doen om het wonen en 
leven prettiger te maken.  
De Belastingdienst heeft de stichting erkend  

als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan  
deze stichting zijn daarom aftrekbaar voor de belasting. 

 
U kunt een gift overmaken op rekening 
NL47ABNA0447690507 ten name van de Stichting Vrienden 

Verpleeghuiszorg Zorgbalans te Haarlem. Het is mogelijk 
om uw gift te bestemmen voor een specifiek 

woonzorgcentrum en zelfs een afdeling of woongroep. 
Vermeld dit dan in de omschrijving. Dit is een fiscaal 
aantrekkelijke manier om iets extra’s voor uw dierbare 

mogelijk te maken. 
 

 
Idee 

Heeft u suggesties of ideeën waaraan de Stichting zou 
kunnen bijdragen om die te verwezenlijken?  
Deze kunt u indienen bij de betreffende locatiecommissie 

van deze drie zorglocaties. Of stuur uw idee rechtstreeks 
naar Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg, p/a Jan 

Luykenstraat 43, 2026 AD Haarlem met vermelding van de 
naam van het woonzorgcentrum. 
 

 
Namens het Bestuur 

Voorzitter en secretaris 
 


