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Beste VIVAT vrienden,
Nu de meeste vakanties voor iedereen weer ten einde
lopen, staan we voor een nieuwe periode van
activiteiten, in de aanloop naar de komende herfst en
winter. De goed bezochte introductiebijeenkomst van
eind maart jongstleden en de presentatie van onze
nieuwe naam: Stichting Vivat Welzijn werd door u goed
ontvangen en velen staken ons daarbij een hart onder de
riem richting toekomst voor de activiteiten die wij
daarbij ontwikkelen ten behoeve van bewoners en
vrijwilligers. Tijden en omstandigheden veranderen . Op
29 maart werden de uitgangspunten en doelstellingen
opnieuw vastgesteld. Mensen en menselijke waarden
staan daarbij nog meer centraal dan daarvoor en daarbij
horen gezonde ambities. De komende tijd zullen we
gaan zien wat die ambities in de praktijk betekenen.
Samenwerking gebaseerd op daadkracht en onderling
vertrouwen gaan daarbij hand in hand.
Inmiddels zijn een aantal nieuwe projecten in voorbereiding, waar onder de realisering van
een decoratief dorpsgezicht van Bunschoten-Spakenburg voor de vide van
Verpleeghuisdependance De Zilvermeeuw, een voorziening in de vorm van afsluitbare
postbussen en een zogenaamde touchscreen-computer voor de bewoners van Huize Sint Jozef
en een herinrichtingsbijdrage voor het Knooppunt van Zilverschoon. Zoals bekend zullen wij
deze voorzieningen waar het maar enigszins mogelijk is bij voorkeur laten leveren en
verzorgen door onze plaatselijke leveranciers.

VTVAT Website in de lucht !
Geïnteresseerde Vrienden zullen zeker ook al kennisgenomen hebben van de nieuwe web-site
van Stichting VTVAT Welzijn (www.stichtingvivatwelzijn.nl) die aan het begin van de zomer
van start gegaan is.

De site is nu inhoudelijk zover compleet en we zijn er best een beetje trots op.
Wat opvalt is het gebruiksvriendelijke karakter van de site maar ook de snelheid waarmee van
A naar B gesurfd kan worden. Wij hopen en vertrouwen dat veel mensen de weg zullen
vinden
en ons actief gaan helpen met de werving van nieuwe donateurs, maar ook in geval van hulpvraag, suggesties en vragen is snel contact te maken en wij beloven u prompte opvolging
hiervan. Pas dan zal het nieuwe medium in een behoefte voorzien en kunnen de
mogelijkheden
positief gebruikt worden.
Het 10-jarig bestaan van de stichting.
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de stichting heeft het bestuur gemeend dit met
de bewoners en alle aanwezige personeelsleden en vrijwilligers van Zilverschoon, huize Sint
Jozef en verpleegdependance De Zilvermeeuw te moeten vieren. Dit vond plaats op dinsdag
29 maart jongstleden door middel van het aanbieden van een gebakje met het nieuwe logo van
de stichting.
Zilverschoon.
Met financiële steun van onze Vrienden, de plaatselijke middenstand en andere sponsors kon
de geplande bewonersvakanties in het najaar van 2010 voor verpleeghuis Zilverschoon en de
dependance De zilvermeeuw worden gerealiseerd.
Door het verpleeghuis Zilverschoon en de Zilvermeeuw werd op een eigen meer
kleinschalige manier vakantie gehouden in aangepaste vakantiehuizen in Lemele, wat als zeer
positief werd ervaren.
Daarnaast kon door financiële ondersteuning van sponsors en vrienden voor de
activiteitenbegeleiding een uitgebreid pakket zintuigactiveringsmiddelen worden aangeschaft.
Sint Jozef.
Voor de vrijwilligers die in oktober 2009 met de bewoners en cliënten van Sint Jozef een
bootreis hebben gemaakt over de Rijn tot Koblenz werd een verwenavond georganiseerd,
waarvoor de stichting een financiële bijdrage heeft geleverd.
Er werd een beroep gedaan op de stichting om de vrijwilligers iets extra’s te kunnen bieden
tijdens de algemene vrijwilligersavond.
Uit een nalatenschap ontving de stichting een ruime gift waarvoor een tuinset werd
aangeschaft.
Huize Sint Jozef had behoefte aan de uitbreiding van leesboeken voor de bibliotheek. Een
bijdrage van € 500,= euro werd toegekend voor de aanschaf van een aantal nieuwe boeken.

Ontwikkelingen ledental en PR activiteiten
In het boekjaar 2010 hebben zich jammer genoeg geen nieuwe vrienden aangemeld en vonden
er 10 opzeggingen plaats, deels door het overlijden en verhuizingen van een aantal vrienden.
Hierdoor daalde het aantal donateurs van 115 naar 105.
Ten behoeve van de promotie van de stichting was het bestuur wel een aantal keren bij grote
activiteiten van de locaties aanwezig met een eigen kraam en werden folders uitgedeeld.
Verder werden er ook folders huis aan huis verspreid.
De financiële stand van zaken over 2010.
exploitatieoverzicht 2010
beginsaldo
baten:
Donateurs
Donateurs en giften eenmalig
Sponsorbijdragen
Bestemmingsgift Sint Jozef
Beheer gelden acties Sint Jozef
Beheer gelden acties Zilverschoon
Rente

€

87.963

€
€
€
€
€
€
€

1.869
2.408
9.370
500
1.010
3.925
2.411

totaal baten

€

109.457

lasten:
Kantoorbehoeften en PR
Jaarfeest/rommelmarkt
Bewonersvakanties Zilverschoon
Bewonersvakanties Sint Jozef
Tuinset gift huize Sint Jozef
Bijdrage cursus MiMakkus
Bijdrage vrijwilligersavond Sint Jozef
Zintuigactiveringsmiddelen Zilverschoon
Uitgaven gift Ouderenfonds Sint Jozef
Verwenavond vrijwilligers bootreis

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

902
737
13.635
14.599
500
2.000
300
1.696
275
345

totaal lasten

€

34.989

eindsaldo 31 december

€

74.468

reserveringen:
Vervanging rolstoelbus t/m
Saldo bewonersvakanties Sint Jozef
Saldo bewonersvakanties Zilverschoon
Lustrumviering stichting
Wijziging naam stichting en opzet website
2 prieeltjes tuin Zilverschoon
Nieuwbouw locatie Zilverschoon

€
€
€
€
€
€
€

50.000
750
0
750
3.000
2.300
17.333

totaal reserveringen

€

74.118

Het exploitatie-saldo bedroeg

€

350

Vrijwilligerswerk
Ten behoeve van het vrijwilligerswerk werd een aanvraag ingediend tot ondersteuning voor
het volgen van een cursus MiMakkus-clown. Deze opleiding is te vergelijken met de KiKaclowns, maar dan gericht op de dementerende mens. Na zorgvuldige overwegingen heeft de
stichting hiervoor een stimuleringsbijdrage van € 2.000,- beschikbaar gesteld.
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
binnenkort verwachten.

