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Van de bestuurstafel, 

 

Beste vrienden en donateurs van Stichting Vivat,  

 

Aan het einde van deze zomerperiode ligt de Nieuwsbrief van september 2016 weer voor u, met de 

laatste activiteiten vanuit het bestuur.  

De ontwikkelingen.in de zorg en alle veranderingen die daarvan het gevolg zijn, gaan onverminderd 

voort en hebben ook de voorbije periode zijn weerslag gehad op zowel de mogelijkheden als 

beperkingen voor o.a. de instellingen die wij via onze projecten ondersteunen.  

 

De individualisering van de bewoners van instellingen, gecombineerd met de zogenaamde 

participatiesamenleving heeft tot gevolg dat collectieve projecten minder voor de hand kunnen 

liggen en soms zelfs ongewenst zijn. Her en der zien wij particuliere initiatieven en éénmalige 

acties van bedrijven voor kleinere groepjes, al of niet in familieverband en dat is goed want lang 

niet iedereen heeft het makkelijk in deze tijd.  

Het is goed die aandacht voor elkaar en de komende tijd zullen we dan proberen om ons verder ook 

sterk te maken voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen en helemaal nergens meer op 

kunnen terugvallen.  

De zorg beleeft turbulente tijden maar sommige ontwikkelingen zijn ook veelbelovend. 

 

In de praktijk van alle dag is het vooral de teleurstellende renteontwikkeling die ons zorgen blijft 

baren. We behoeven nog net niet bij te betalen maar het scheelt maar weinig of de balans slaat 

verder uit naar de negatieve kant en u zult begrijpen dat wij dan ook zeer kritisch blijven bij de 

keuze van onze projecten en het gebruik van de beschikbaar gestelde middelen hiervoor. Harde 

donaties van uw kant worden dan ook steeds belangrijker om sowieso onze doelen te kunnen 

realiseren en bij Vivat weet je ook waar je geld blijft !  

 

Onze website heeft een paar aanpassingen ondergaan en is recent uitgebreid met een mogelijkheid 

voor vrijwilligers om zich aan te melden voor bepaalde taken en werkzaamheden binnen de 

instellingen en onze stichting.  Zelfs de instelling kan met voorkeur worden aangegeven.  

 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Wij horen ze graag en nemen hiervoor snel contact met 

u op. 

 

 

Even voorstellen: Marianne van Schaik 

 

Mijn naam is Marianne van Schaik. Ik ben geboren op 21 oktober 1952 in 

Amersfoort.  

Na mijn middelbare schoolopleiding ben ik geruime tijd werkzaam geweest 

als directie secretaresse bij verschillende organisaties in het bedrijfsleven. Op 

een gegeven moment ben ik een beroepsopleiding gaan volgen. Ik ben 

begonnen met de MBO- opleiding arbeidsmarktpolitiek en personeelsbeleid. 

Dat ging zo goed dat ik direct ben doorgegaan met de HBO- opleiding. In het 

bezit van mijn diploma ben ik gaan zoeken naar een functie als 

personeelsfunctionaris. Deze functie vond ik bij een zorginstelling in de stad 



Utrecht. Hier heb in 10 jaar gewerkt in verschillende verzorgingshuizen en verpleeghuizen. In mijn 

functie als personeelsfunctionaris werkte ik vooral samen met de managers en de medewerkers die 

verantwoordelijk waren voor de zorg van de oudere mens. Ik voelde mij als een vis in het water in 

de zorgsector.  

Later ben ik als zelfstandig personeelsadviseur doorgegaan en heb veel interim klussen gedaan bij 

verschillende zorginstellingen. 

Ik ben sinds kort gepensioneerd en werk ik met heel veel voldoening als vrijwilliger in een 

zorgcentrum in Nijkerk. Ik heb nu direct contact met de bewoners en luister vaak geboeid naar hun 

levensgeschiedenis. Naast deze werkzaamheden als vrijwilliger zing ik met veel plezier in twee 

koren. 

Ook ben ik sinds kort bestuurslid en 2
e
 secretaris van de Stichting Vivat Welzijn. De doelstelling 

van deze Stichting spreekt mij zeer aan. Als vrijwilliger werkzaam in de zorg zie ik hoe belangrijk 

het is dat er aandacht wordt gegeven aan mensen die het zo nodig hebben. Door de bezuinigingen in 

de gezondheidszorg is er weinig of geen geld meer voor de extra dingen die het leven en werken in 

een zorginstelling aangenaam maken. Ik ben er trots opdat ik via mijn bestuurslidmaatschap binnen 

Stichting  Vivat Welzijn een steentje mag bijdragen aan de diverse projecten.  

 

 

Wandelweek WZC De Pol van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 september2015. 

De wandelweek was een enorm succes. Zo’n 60 bewoners 

werden door leerlingen van het Groenhorstcollege, een 

aantal vrijwilligers en familie met de rolstoel gereden. 

Elke dag was er een andere route van ongeveer 40 minuten 

én het was mooi weer.  

Donderdagmiddag kregen allen na de wandeltocht een ijsje 

met 2 bolletjes en keuze uit 5 smaken verzorgd door de 

Postkamer. Vrijdagmiddag  kregen alle deelnemers en 

duwers bij terugkomst een medaille en een roos. In het 

Bruisend Hart werden zij verwelkomd door een duo met 

accordeons en konden allen nog nagenieten van een 

drankje met wat lekkers. Het was prachtig om te zien hoe de leerlingen met de ouderen omgingen. 

Zij bleven eigenlijk allemaal zitten bij degene die zij gereden hadden en hielpen waar nodig bij het 

eten van het ijsje of het drinken en hadden geen haast om weer naar school te gaan. De stichting is 

blij dat zij met de financiële bijdrage deze week tot een succes hebben kunnen maken. 

 

 

Muziek in Huis: 

Woonzorgcentrum De Pol had een aanvraag ingediend voor 12 concerten ten behoeve van 

bewoners, waar ook de familie, de vrijwilligers en wie er uit Nijkerk bij wilde zijn welkom zijn. 

Gelet op de doelstelling heeft de stichting deze aanvraag gehonoreerd. 

Op 6 juni 2015 werd een concert gegeven door het Radio trio en op 29 augustus door het Arte 

 Misses trio. Op 30 januari 2016 vond het 3
e
 concert plaats met het cellistenduo Particello. Op 19 

maart 2016 het 4
e
 met het Rotterdam Lied Duo, twee 

zangeressen begeleid door een pianiste en op 21 mei vond 

het 5
e
 concert plaats met het Vivezzo trio. Dit trio bestond 

uit een violiste, klarinettiste en pianiste. 

Tijdens alle voornoemde concerten van een uur zonder 

pauze brachten de musici een breed scala aan bekende en 

minder bekende liederen ten gehore. Voorbij kwamen 

onder anderen Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, 

Gershwin en Cole Porter, maar ook liederen uit bekende 

opera’s en operettes. Het waren stuk voor stuk boeiende 

concerten dat door gemiddeld zo’n 60 bewoners, familie en 

begeleiders werd bijgewoond 

 



 

Exploitatie-overzicht       2015 

 

beginsaldo  €                       83.586  

baten:  

donateurs en giften  €                         2.064  

sponsorbijdragen  €                         8.275  

beheer eigen gelden St. Jozef  €                         1.260  

beheer eigen gelden Zilverschoon/De Pol  €                            528 

Actie duofiets  €                            670 

rente  €                            942 

totaal baten  €                       97.325 

lasten:  

kantoorbehoeften en PR  €                         2.263 

tuinsets WZC De Pol, woongroep Atalanta  €                         2.000 

bezoek kerstmarkt bewoners De Torenhof  €                              96 

uitgaven eigen gelden Sint Jozef  €                            850 

uitgaven eigen gelden De Pol  €                          4.176 

Wandelweek bewoners WZC De Pol  €                             375 

Muziek in huis WZC De Pol  €                             737 

vrijwilligersleeravonden  €                               64 

overige uitgaven  €                                    

totaal lasten  €                        10.561 

  

eindsaldo 31 december  €                        86.764 

 ================= 

reserveringen:  

Muziek in huis WZC De Pol  €                         3.800  

saldo beheer gelden Sint Jozef  €                         2.205  

saldo beheer gelden De Pol  €                            924  

2 prieeltjes De Pol  €                         2.300  

herinrichting Knooppunt Zilverschoon  €                         1.500 

vaste kosten, folders en website van de stichting  €                         2.500  

Duofiets WZC De Pol €                             670 

algemene reserve  €                        72.865 

totaal reserveringen  €                        86.764  

De volledige jaarrekening vindt u op onze website www.stichtingvivat.nl   

 
Ontwikkelingen ledental en PR activiteiten  

In het boekjaar 2015 hebben zich twee nieuwe vrienden aangemeld. Hierdoor steeg het aantal donateurs 

van 71 naar 73. Ten behoeve van de promotie van de stichting was het bestuur een aantal keren bij grote 

activiteiten van de locaties aanwezig met een eigen kraam en werden folders uitgedeeld.  

 

Vrijwilligerswerk 

Er werd een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning voor het organiseren van 

 leeravonden deskundigheidsbevordering voor alle Nijkerkse vrijwilligers die in de zorg werkzaam 

zijn. Het gevraagde bedrag van € 500,- werd goedgekeurd. 

 

Web-site Stichting Vivat Welzijn  

In april is begonnen om de website grondig onder de loep te nemen en overzichtelijker te maken, 

ook inhoudelijk. Dit heeft geresulteerd in een startpagina met een slideshow en een beperkter aantal 

tabbladen. Deze maand gaan we nog een keer rond de tafel zitten om nog een keer kritisch naar het 

resultaat te kijken. 

http://www.stichtingvivat.nl/


 

Tenslotte  

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief, schroom  

niet om contact op te nemen met ons secretariaat.  

 

Voor zover van toepassing vindt u ingesloten een acceptgirokaart waarvan wij van harte hopen dat 

u er weer gebruik van wilt maken om ons werk te steunen.  

Als u ons gemachtigd heeft voor een jaarlijkse automatische afschrijving, kunt u dit rond 15 

september a.s. verwachten, waarvoor ook onze hartelijke dank. 

 

Kent u iemand die is geïnteresseerd in ons werk en ons wil steunen dan kan dat via onze website al 

voor  € 15,= per jaar. Een hoger bedrag is uiteraard welkom. Wilt u ons helpen? 

 

Het bestuur: 

Mw. C.M. Cramer, bestuurslid 

Dhr. R. van Eijkelenburg, secretaris/penningmeester 

Dhr. J.F. van der Eijnden, bestuurslid 

Dhr. G.G. Elbertsen, promotie/verwerver 

Dhr. G.J. van Hal, voorzitter/verwerver 

Mw. T. Majoor, bestuurslid 

Mw. M. van Schaik, 2
e
 secretaris 

 
 


