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Van de bestuurstafel, 

 

Beste vrienden en donateurs van Stichting Vivat Welzijn, 

 

Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van een aantal mooie bestuursleden die zich vele jaren 

hebben ingezet voor Vivat. mw. C.M. Cramer en dhr. J.F. van der Eijnden, beiden algemeen 

bestuurslid. Helaas hebben we ook dhr. G.J. van Hal, voorzitter/verwerver en grondlegger van 

Vivat, moeten uitzwaaien. Ook mw. M. van Schaik, 2e secretaris, heeft na een klein jaar afscheid 

genomen. 

 

Gelukkig hebben we ook mogen verwelkomen! Dhr. Hans van den Hoek versterkt Vivat sinds 

enkele maanden en bewijst meteen dat we met hem een betrokken bestuurder erbij hebben gekregen 

met veel ervaring en visie. De stichting heeft de afgelopen tijd, mede dankzij uw steun opnieuw 

mooie initiatieven kunnen realiseren die direct ten goede komen aan de bewoners van de 

betreffende instellingen. Zo heeft Vivat op donderdag 13 juli  een Ipad Pro uitgereikt aan 

woongroep De Argusvlinder. Nldoet, 9 en 10 maart 2017, twee dagen waarop vele Nijkerkers zich 

belangeloos voor elkaar inzetten, heeft Stichting Vivat opgefleurd met allerlei prachtige 

bloembakken vol violen. Verder heeft Vivat allerlei spelmaterialen aan de woongroepen van De Pol 

geschonken. Aangeschaft werden speciaal op de ouderen afgestemde spellen, te weten een verkort 

Japans biljart, een verkorte sjoelbak en een visueel spel Vragenderwijs blauw deel 3.En wat hebben 

we allemaal genoten van de concerten van Muziek in Huis. Muziek verbindt meer dan alleen 

mensen. Zijn er misschien begenadigde musici onder de bewoners van de zorgcentra die met elkaar 

een ensemble willen vormen?  

 

Helaas loopt het aantal donateurs van Vivat nog steeds terug en hebben we minder middelen om 

grotere aanvragen goed te keuren. Desalniettemin zet Vivat zich met verve in om waar nodig klank 

en kleur aan te brengen in de levens van bewoners met een langdurige zorgindicatie en waar 

mogelijk ondersteuning van de vrijwilligers. 

 

Onze website heeft een aantal aanpassingen ondergaan en de indelingen naar categorie zijn naar ons 

idee verbeterd, zodat bezoekers van de website sneller inzicht krijgen in wat de website te  bieden 

heeftt. 

 

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

u op. 

 

Tommelien Majoor. 



Even voorstellen: Hans van den Hoek 

Mijn naam is Hans van den Hoek, getrouwd met Henny, vader van 

twee kinderen, opa van twee kleinkinderen en binnenkort komt er nog 

een derde bij, fantastisch. Na een carrière bij de Marine, in de horeca, 

de landmacht en justitie ben ik in 1988 als hoofd voeding bij Huize St. 

Jozef begonnen. Na mijn HBO studie “Facilitair Management”  ben ik 

sinds 2009 als manager werkzaam in meerdere locaties van Beweging 

3.0. bij het facilitair bedrijf. 

Ik ken de Stichting Vivat al geruime tijd en weet wat zij doen en waar zij zich voor inzet. Vivat 

heeft al vele projecten gesteund en is daarmee een welkome vriend van zijn doelgroep. Na een 

kennismaking met het bestuur van de stichting en een uitleg van de drijfveren van deze stichting, 

heb ik mij beschikbaar gesteld. Een bestuurstaak is voor mij nieuw, maar ik wil me graag gaan 

inzetten en hoop met mijn achtergrond en bijdrage iets te kunnen betekenen voor Vivat. Ik heb er 

zin in. 

Nieuw spelmateriaal voor wzc De Pol 

In september 2016 is de dagopvang die een ruimte bij De Pol huurde, 

verhuisd naar een andere locatie met medeneming van veel 

spelmateraal. Hierdoor ontstond een schrijnend tekort aan spellen 

voor de andere bewoners van De Pol. 

Op initiatief van de stichting werd een eerste bedrag toegekend van  

€ 300,- voor de aanschaf van nieuwe spellen. 

 

Aangeschaft werden speciaal op de ouderen afgestemde spellen, onder andere een verkort Japans 

biljart, een verkorte sjoelbak en een visueel spel Vragenderwijs blauw deel 3. 

De coördinatrice vrijwilligers en welzijn heeft bij de diverse woongroepen geïnventariseerd waar de 

bewoners behoefte aan hebben en inmiddels is aanvullend spelmateriaal in bestelling, door de 

stichting goedgekeurd tot € 670,-.. 

 

Violen voor WZC De Pol 

Begin dit jaar ontving de stichting een verzoek van De Pol voor de aanschaf van violen voor de 

bloembakken en –potten op de terrassen en balkons voor alle 

bewonersgroepen. Op 11 maart, tijdens NL-doet, werd dit door 

vrijwilligers en bewoners met veel plezier gerealiseerd. Toen het 

klaar was,  was het dan ook een feestelijk gezicht. De kosten 

bedroegen € 162,- waarvoor de stichting graag haar financiële steun  

verleende. 

 

Workshopcarroussel voor alle vrijwilligers van Nijkerk 

De workshopcarrousel die Sigma (samen met Arkemheen, Sint Jozef, De Pol, Nijkerk Sportief en 

Gezond en de bibliotheek) op dinsdag 25 oktober 2016 organiseerde was een succes. Aan de hand 

van praktijkvoorbeelden kregen de deelnemers veel tips en handvatten over: ‘Hoe geven we 

aandacht aan mensen met een beperking?’. Er werd in de praktijk geleerd over ‘Tillen zonder 

zorgen’. Ook kwamen ‘Gesprekstechnieken’ ruim aan bod. 

Voordat we met de workshops begonnen, hebben we met elkaar gegeten. Tijdens de pauze was er 
koffie en thee met een heerlijke versnapering er bij. Deze werd gesponsord door Vivat. 

Wij kijken terug op een geslaagde avond en hebben veel positieve reacties van vrijwilligers 

ontvangen. 

 



Ipad Pro De Kleine Vos 

In het najaar van 2016 kwam van Hennie de Vries, medewerker van woongroep de Kleine Vos, de 

vraag om een Ipad Pro te sponsoren voor de bewoners. Hennie vertelde dat de groep eerder in het 

kader van een proef gebruik mocht maken van een ipad. Dit was heel goed bevallen, vertelde 

Hennie. Echter vertrok de tablet naar een andere woongroep. De 

bewoners vonden het dan ook erg jammer dat ze geen tablet meer 

hadden om muziek op te draaien, spelletjes op te doen en video’s te 

bekijken.  

 

Juist voor deze doelgroep (mensen met een dementie), vertelde 

Hennie, is het belangrijk om herinneringen op te halen. Door middel 

van apps, krijgen de bewoners bijvoorbeeld toegang tot liedjes, 

filmpjes, foto's en geluidsfragmenten uit de jaren 20 t/m 60. Door hier 

samen met de bewoner naar te luisteren, kunnen herinneringen worden 

opgehaald. Herinneringen van vroeger roepen veelal een fijn en 

vertrouwd gevoel op, maar is bovenal een activiteit waaraan de groep 

ook samen veel plezier kan beleven. 

 

Muziek in Huis 

De in 2015 ingediende aanvraag van wzc De Pol voor 12 concerten ten behoeve van bewoners, 

familie, vrijwilligers en wie er uit Nijkerk bij wilde zijn, werd door het bestuur goedgekeurd. 

 

Op 22 oktober 2016 werd het 7e concert gegeven, vervolgens 26 november, 24 dcember, 28 januari 

2017, 25 maart en het slotconcert op 20 mei. De uitvoerenden waren respectievelijk het duo 

Heemsbergen & Van Jaarsveld, piano en klarinet, het duo Pieternel (Brummelkamp) en Yumi 

(Toyama), zang en piano, het harpduo Carla Bos en Wendy Rijken, het ensemble 1001 Nachten met 

Ahmet Gür (viool) en Junya Nomura (cello), het Oblivion Trio met Emeline Dessi fluit, Ana Valero 

Betran altviool en Joukeline Sizoo harp. Het laatste.concert op 20 mei was een jubileumconcert 

voor het duo Vianen-Kerstens met Jody Vianen op saxofoon en Vera Kerstens op piano. Het betrof 

hun 50
e
 concert voor Muziek in Huis. De directeur, Nico de Gier, heeft hier aandacht aan 

geschonken en de dames verrast met een oorkonde en een prachtige vaas met bloemen. 

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.  

 

Aanvraag wandelweek met de bewoners van WZC De Pol 

Er werd een aanvraag ingediend door wzc De Pol voor een wandelweek voor de bewoners, te 

houden van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 september 2017, geraamde kosten voor de slotmiddag  op 

€ 750, voor de aanschaf van medailles, bloemen, een ijsje of iets fris en muziek bij aankomst. Het 

bestuur vindt dit een prachtig initiatief en besloot unaniem deze aanvraag te honoreren. 

 

Aanvraag schaduwdoeken en beplanting 

Voor de bewoners van PG-woongroepen in Carré van wzc De Pol werd voor boven de terrassen 

twee schaduwdoeken gevraagd, alsmede beplanting rondom de palen met schaduwdoek op het 

terras bij het Bruisend Hart, kosten € 2.600,-. Het bestuur neemt in haar eerstvolgende vergadering 

hierover een beslssing. 

 

Vrijwilligerswerk 

Er is voor 2017 weer een aanvraag ingediend  door Sigma, De Pol, Huize St. Jozef, Arkemheen en 

Nijkerk Sportief en Gezond om financiële ondersteuning voor het organiseren van een 

workshopcarroussel op 24 oktober ten behoeve van  deskundigheidsbevordering voor alle Nijkerkse 

vrijwilligers die in de zorg werkzaam zijn. Het gevraagde bedrag van € 500,- werd toegekend. 



Exploitatie-overzicht       2016 

beginsaldo  €                       86.764  

baten:  

donateurs en giften  €                         1803  

sponsorbijdragen  €                       10.185  

beheer eigen gelden St. Jozef  €                            735  

beheer eigen gelden Zilverschoon/De Pol  €                         5.175 

Actie duofiets  €                              87 

rente  €                            602 

totaal baten  €                      105.351 

lasten:  

kantoorbehoeften en PR  €                         1.652 

Spelmateriaal bewonersgroepen De Pol  €                            298  

uitgaven eigen gelden Sint Jozef  €                          1.615 

uitgaven eigen gelden De Pol  €                          3.480 

Vrijwiligersleeravond alle vrijwilligers Nijkerk  €                             499 

Muziek in huis WZC De Pol  €                          1.947 

Vrijwilligersontbijt St. Jozef  €                            454 

overige uitgaven  €                               41     

totaal lasten  €                          9.986 

  

eindsaldo 31 december  €                        95.365 

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

reserveringen:  

saldo beheer gelden Sint Jozef  €                         2.220  

saldo beheer gelden De Pol  €                         3.776  

vaste kosten, folders en website van de stichting  €                         2.000  

I-pad Pro bewonersgroep Klein Vos €                             900 

algemene reserve  €                       86.469 

totaal reserveringen  €                       95.365 

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

 
Ontwikkelingen ledental en PR activiteiten  

In het boekjaar 2016 geen nieuwe aanmeldingen. Door overlijden, verhuizing en opzegging daalde het 

aantal donateurs van 73 naar 64. Ten behoeve van de promotie van de stichting was het bestuur een 

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

 

Tenslotte  

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. Met uw steun kunnen we meer. 

 

Kent u iemand die is geïnteresseerd in ons werk en ons wil steunen dan kan dat door gebruik te 

maken van de folders die in de locaties De Pol en Huize Sint Jozef aanwezig zijn en via onze 

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

 

Het bestuur: 

Dhr. R. van Eijkelenburg, secretaris/penningmeester  Dhr. G.G. Elbertsen, promotie/verwerver 

Dhr. H. van den Hoek, bestuurder/ondersteuner  Mw. T. Majoor, voorzitter 

http://www.stichtingvivat.nl/

