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Van de bestuurstafel,
Beste vrienden van Vivat,
Voor u ligt de nieuwsbrief van september 2014 met daarin een beknopt overzicht van de actuele
ontwikkelingen gedurende de afgelopen tijd maar ook een beknopte bespreking van de lopende
projecten ten behoeve van onze doelgroepen en vrijwilligers.
Uiteraard daarbij een verslag van de financiele stand van zaken en hoewel we die nog steeds als
gezond mogen beschouwen is er toch ook reden tot zorg. Tot nu toe slagen wij er niet in om het
aantal donateurs op een daadwerkelijk hoger plan te krijgen, dat wil zeggen; de terugloop blijft
groter dan de aanwas. Er zijn daarvoor best goede redenen aan te geven maar het blijft een
harde noodzaak om het tij zo snel mogelijk te keren !
Hoewel veelbelovend hebben we recent noodgedwongen afscheid moeten nemen van onze
nieuwe bestuurder, Nynke Wiersma. Zowel haar maatschapelijke als privé situatie trokken de
afgelopen tijd een té zwaar wissel op haar mogelijkheden om zich op een voortvarende manier
voor onze stichting in te zetten en zij heeft dan ook besloten haar werkzaamheden per 1 augustus
j.l. te beëindigen. Het bestuur betreurt haar besluit ten zeerste, vooral ook omdat met haar
vertrek een stukje specifieke kennis en ervaring in de zorg verloren zal gaan en niet meer door
ons gebuikt kan worden. Het bestuur zal op korte termijn afscheid nemen van Nynke en zijn
haar erg erkentelijk voor haar inbreng en wensen haar alle goeds toe voor de toekomst.
De afgelopen tijd werden een aantal projecten tot uitvoering gebracht in de vorm van nieuw
tuinmeubilair voor het terras van Verpleeghuis Zilverschoon en de woongroep de Torenhof
van Huize Sint Jozef. Daarnaast werd de succesvolle wandelgroep van Huize Sint Jozef voorzien
van nieuwe hesjes om goed herkenbaar te zijn in het verkeer, zowel voor de bewoners als
vrijwilligers. De laatste Veluwe Wandeltocht was hiervan een goed voorbeeld.
De web-site van Stichting Vivat Welzijn zal verder worden geactualiseerd om met name de
bereikbaarheid en communicatie met onze achterban te verbeteren. Ons bestuur zal hierover
op korte termijn verder besluiten.

Silverfit.
In de vorige nieuwsbrief werd aangegeven dat er een aanvraag door de afdeling fysiotherapie van
verpleeghuis Zilverschoon in behandeling was genomen inzake de aanschaf van een Silverfit, een
apparaat voor virtuele oefentherapie. Na uitgebreid onderzoek in het land dat negatief uitviel, heeft
het bestuur besloten deze aanvraag niet te honoreren.

Fotowand in De Heerd van Huize St. Jozef.
Ook werd in de vorige nieuwsbrief aangegeven dat door
Huize Sint Jozef een aanvraag was ingediend voor de
aanschaf van 100 fotolijsten. Deze aanvraag werd
goedgekeurd.
In Huize Sint Jozef werd op 31 oktober 2013 de expositie
"Toen was geluk heel gewoon" geopend.
Aan alle bewoners was gevraagd een foto in te leveren, in
bovenstaand thema.Deze foto's zijn geëxposeerd op een
wand in de Heerd.Op deze manier hopen we “het geluk van
vroeger” zichtbaar te maken.Vele bewoners hebben gehoor
gegeven aan de oproep en we hopen de wand snel af te kunnen maken, zodat alle lijsten gevuld zijn.
Bewonersuitjes verpleeghuis Zilverschoon.
Verder ontving de stichting een verzoek van verpleeghuis Zilverschoon om een bijdrage voor twee
middaguitjes op 7 september en 5 oktober 2013 waarvoor personeel van de Rabobank en de fractie
van het CDA zich hadden aangeboden om zich als vrijwilliger in te zetten. Om deze middagen af te
kunnen sluiten met een kopje koffie met wat lekkers werd onze ondersteuning gevraagd. Het
bestuur heeft deze aanvraag goedgekeurd.
Het zijn twee heel gezellige en geslaagde middagen geweest.
Bedankt Stichting Vivat Welzijn!
Op 17 mei jongstleden deden we met Huize Sint Jozef, zoals elk jaar, weer mee met de Veluwe
Wandeltocht.
We liepen de 5 kilometer en deden dat met ongeveer 45
bewoners en 45 duwers.
Dit jaar waren we als groep goed herkenbaar, omdat de duwers
een witte hes droegen met daarop het logo van Beweging 3.0 en
Huize Sint Jozef en omdat de bewoners een zonneklep droegen
met het logo van Huize Sint Jozef.
De hessen en zonnekleppen werden gesponsord vanuit Stichting
Vivat Welzijn. Zij maken allerlei extra activiteiten mogelijk
voor bewoners en vrijwilligers.
Namens ons allemaal willen wij het bestuur van de Stichting
Vivat Welzijn heel hartelijk bedanken voor de financiële
ondersteuning!
Directie en management Beweging 3.0/ locatie Huize Sint Jozef
Nieuw tuinmeubilair voor Verpleeghuis Zilverschoon en Huize Sint Jozef Nijkerk
Op 11 juli j.l. vond op symbolische wijze de
officiële overdracht plaats van 5 tuinsets voor
de Woongroepen in de Carrë van het nieuwe
Zilverschoon en 2 tuinsets voor de Torenhof, een
nieuwe kleinschalige woonvorm binnen Huize
Sint Jozef, in aanwezigheid van o.a. Stichting
Vivat Welzijn, de betrokken afdelingshoofden,
verschillende bewoners, vrijwilligers en
leverancier Tuinmeubelland – Nijkerk die
tekende voor de leverantie van het nieuwe
meubilair.

Stichting Vivat voorzitter, Bert van Hal memoreerde in zijn openingswoord de lange jaren van
voorbereiding naar de nieuwbouw en de metamorfose van ca. 1,5 jaar naar een totaal nieuw
Zilverschoon en een nieuwe inrichting en hij feliciteerde de nieuwe- en toekomstige bewoners met
daarbij de wens van een goede en zorgvuldige zorg, zoveel als mogelijk is en afgestemd op de
individuele behoeften en beleving van de bewoners.
Maar ook Huize Sint Jozef opende recent de geheel nieuwe afdeling, de ‘’Torenhof’’, met
voorzieningen die kleinschalige woonvormen voor ouderen mogelijk maken.
Exploitatie-overzicht

2013

beginsaldo
baten:
Donateurs en giften
Sponsorbijdragen
beheer gelden acties St. Jozef
overige ontvangsten
Rente
totaal baten
lasten:
kantoorbehoeften en PR
jaarlijkse vrijwilligersavond St. Jozef
reparatie kippenhok van De Pastorie
uitgaven eigen gelden Sint Jozef
vrijwilligersuitje Zilverschoon
100 fotolijsten expostiewand St. Jozef
2 x bewonersuitjes Zilverschoon
overige uitgaven
totaal lasten

€

83.958

€
€
€
€
€
€

1.564
9.535
1.490
50
1.509
98.106

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.255
695
503
497
900
625
192
25
5.691

eindsaldo 31 december

€
92.415
=================

reserveringen:
vervanging rolstoelbus t/m
saldo beheer gelden Sint Jozef
saldo beheer gelden Zilverschoon
2 prieeltjes Zilverschoon
herinrichting Knooppunt Zilverschoon
vaste kosten, folders en invoering SEPA
nieuwbouw locatie Zilverschoon
algemene reserve
totaal reserveringen

€
€
€
€
€
€
€
€
€

50.000
3.090
1.756
2.300
1.500
2.500
17.408
13.861
92.415

De volledige jaarrekening vindt u op onze website www.stichtingvivat.nl
Ontwikkelingen ledental en PR activiteiten
In het boekjaar 2013 hebben zich jammer genoeg geen nieuwe vrienden aangemeld en vonden er 8
opzeggingen plaats, deels door het overlijden en verhuizingen van een aantal vrienden.
Hierdoor daalde het aantal donateurs van 81 naar 73. Helaas een landelijke trend die al een paar jaar
gaande is.
Omdat wij door de oude voorraad folders heen waren, moest een nieuwe folder worden ontworpen. De
heer Bart Houtman, vormgever van beroep, was zo bereidwillig om dit gratis voor de stichting uit te

voeren. Wellicht bent u de nieuwe folder met de smiley al tegen gekomen in de beide locaties.
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.

Vrijwilligerswerk
In de vorige nieuwsbrief werd aangegeven dat er een aanvraag was ingediend voor de vrijwilligers
van Huize Sint Jozef die in oktober 2013 de jaarlijkse vrijwilligersavond wilden houden. De
gevraagde bijdrage ad € 750,- werd toegekend. De locatie was deze keer bij de Eemlandhoeve in
Bunschoten-Spakenburg en was geslaagd
Web-site Stichting Vivat Welzijn
Op 1 januari 2014 is de nieuwe "geefwet" in werking getreden. Om onze ANBI-status te kunnen
behouden moesten wij onder meer de bestuurssamenstelling, het beleidsplan, het fiscaal nummer,
de doelstelling, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording
publiceren. Met de mogelijkheden van de huidige website is dat met pijn en moeite uiteindelijk
gelukt, maar met veel verwijzingen.
Onze websitebeheerder en vrijwilliger Daan de Gast is bij een vriend te rade gegaan voor het
bouwen van een flexibele website wat resulteerde in een offerte met voor de beheerder de
mogelijkheden die hij graag zou willen. Bovendien verdienen we de kosten van de website in 3 jaar
terug, omdat er geen vervolgkosten zijn. Het bestuur neemt een dezer dagen een beslissing.
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 10
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. J. Bouma-Topma, bestuurslid
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Dhr. G.J. van Hal, voorzitter/verwerver

