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Jaarverslag 2011 van Stichting Vivat Welzijn. 
 

Doelstelling 
De stichting stelt zich ten doel: 

1. Het stimuleren en ondersteunen van het vrijwilligerswerk in het algemeen en van 
voorzieningen op het gebied van het welzijn en/of het welbevinden van bewoners, 
patiënten en/of vrijwilligers van en/of verbonden aan woon- en zorgcentra in Midden- 
Nederland; 

2. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 
1. het bijeenbrengen van gelden, werving van sponsors voor de activiteiten van de 

stichting en voor recreatieve voorzieningen voor bewoners/patiënten van de hiervoor 
onder 1 bedoelde woon- en zorgcentra;  

2.  het stimuleren en onderhouden van contacten tussen vorenbedoelde 
bewoners/patiënten en de vrijwilligers en sponsors van de stichting; 

3.  de werving, begeleiding, training, ondersteuning en vorming van vrijwilligers en 
vrijwilligersgroepen." 
 

Personele bezetting 
In 2011 vonden geen bestuurswisselingen plaats.  
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam in het boekjaar vijf keer bijeen voor overleg. 
 
Besluit 
De locaties Streekverpleeghuis Zilverschoon, Woon- en zorgcentrum huize Sint Jozef en de 
Verpleegdépendance De Zilvermeeuw blijven de speerpunten van de stichting. 
 
Ontwikkelingen 
Op 28 maart 2011 vond de officiële presentatie van stichting Vivat Welzijn plaats in huize 
Sint Jozef. 
 
In verband met het 10-jarig bestaan van de stichting werden op 29 maart 2011 alle 
bewoners, personeel en vrijwilligers getrakteerd op een gebakje met de logo van de 
stichting. 
 
Ontwikkelingen ledental en PR activiteiten 
In het boekjaar 2011 hebben zich, evenals in 2010, geen nieuwe vrienden aangemeld. Er 
vonden een aantal opzeggingen plaats en er overleden een aantal vrienden. 
Hierdoor daalde het aantal vaste donateurs van 105 naar 95. 
 
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. 
 
Beheer 
Voor een effectiever financieel beheer is een contract afgesloten met de SNS-bank tegen 
een hogere rentepercentage. Een bedrag van € 20.000,- is gestort op de spaarrekening en        
€ 20.000,- is voor een jaar in deposito gezet tegen 3% rente. 
 
Voor de te houden vakanties of andere activiteiten voor bewoners van de locaties worden 
acties ondernomen door de locaties om gelden te verwerven. 
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Deze worden beheerd door de stichting. Afgesproken is dat de stichting in haar boekhouding 
rekening houdt met voor de locaties Zilverschoon, Sint Jozef en De Zilvermeeuw 
geoormerkte gelden. 
Uit giften voor Sint Jozef werd in 2010 € 475,- ontvangen en de verkoop van de eieren bracht 
een bedrag van € 260,- op. In 2011 bracht de verkoop van eieren € 370,- op. Verder werd 
een gift ontvangen van € 500,-, bracht de open dag € 180,- op en werd een gift ontvangen 
voor het personeel van € 2.000,-. Saldo totaal € 3.785,-. 
 
Voor Zilverschoon werd in 2010 een schenking gedaan van € 2.333,- ten behoeve van de 
nieuwbouw Zilverschoon. In 2011 bracht het jaarfeest € 1.756,- op, werd een gift van € 300,- 
ontvangen voor de laatste kamer afdeling Korenbloem en een gift voor de herinrichting van 
het Knooppunt van € 1.500,-. Saldo totaal € 5.889,- 
 
Hiermee beheert de stichting € 9.674,-. 
 
Sponsoractie en aanvragen 
 
Zilverschoon. 
Voor Zilverschoon is tot maximaal  € 2.300,- beschikbaar gesteld voor de aanschaf van twee 
prieeltjes.  
 
In behandeling zijn: 
De herinrichting van het Knooppunt en de aanvraag voor een braintrainer. 
 
Sint Jozef. 
Er werden grootletterboeken aangeschaft voor de bibliotheek ter waarde van € 450,-. 
 
In behandeling zijn: 
 Afsluitbare postbussen, een touchscreen-computer, 1 elektrische duofiets en 2 braintrainers. 
 
De Zilvermeeuw. 
Van de Zilvermeeuw is een verzoek tot herinrichting van de Vide in behandeling, evenals de 
aanvraag voor 3 braintrainers. 
 
Tevens werden aanvragen ingediend door: 
De binnentuin en Us Anker voor 1 braintrainer en 
Sint Jozef in Hooglanderveen voor 1 braintrainer. 
 
Vrijwilligerswerk 
Er werden geen aanvragen ingediend. 
 
Tot slot 
Door de ondersteuning van onze vrienden, eenmalige giften en een aantal fondsen kunnen 
de reserveringen voor de toekomstige vervanging van de rolstoelbus en de nieuwbouw 
Zilverschoon worden gehandhaafd. 
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Algemene gegevens :

De stichting "vrienden Zilverschoon en St. Jozef" werd opgericht op 8 november 2000 bij akte 

verleden door Notaris Mr. D.C. van de Castel te Nijkerk.

Statutenwijziging vond plaats d.d. 16 november 2007 verleden voor mr. D.C. van de Castel,

notaris te Nijkerk

Statutenwijziging vond plaats d.d. 22 december 2010 verleden voor mr. D.C. van de Castel,

notaris te Nijkerk, waarbij de naam van de stichting werd gewijzigd in Stichting Vivat Welzijn.

Bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Gooi- en Eemland staat de stichting

geregistreerd onder nummer  32.08.25.55

Het bestuur wordt gevormd door de navolgende personen :

Naam : Funktie :

1. Dhr. G.J. van Hal Voorzitter

    Rembrandtlaan 57

    3862 ME Nijkerk

2. Hr. R. van Eijkelenburg Secretaris/penningmeester

    Sparrenlaan 14

    3862 HD Nijkerk

3. Mw. J. Bouma-Topma Lid

    Rosmolenstraat 40

    3833 KG Leusden

4. Dhr. J.F. van der Eijnden Lid

    Rosmolenstraat 142

    3833 KK Leusden

5. Mw. E. Nieuwenhuizen Lid

    Van Reenenpark 6

    3862 CC Nijkerk
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Balans per 31 december 2011

ACTIEF 2011 2010 PASSIEF 2011 2010

    

€ € € €

VLOTTENDE  ACTIVA     EIGEN VERMOGEN

   

Nog te ontvangen bedragen 489 489     Algemene reserve 73.979 87.963

Liquide middelen 83.355 73.979     Exploitatie-saldo 9.865 (13.495)

 

83.844 74.468 83.844 74.468

    KORTLOPENDE SCHULDEN

 

       Nog te betalen bedragen

TOTAAL 83.844  74.468 TOTAAL 83.844 74.468

Het jaarverslag werd goegekeurd in de bestuursvergadering op

voor accoord:
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Toelichting op de balans

 

Vlottende aktiva:

31-dec-11 31-dec-10

Nog te ontvangen bedragen € €

Nog te ontvangen rente 489 489

RABObank stimuleringsfonds

Stand per 31 december 489 489

Liquide middelen :

ABN Amro Bestuurrekening 221 576

ABN Amro bestuurspaarrekening 22.500 15.000

ABN Ondernemers top deposito 20.634 58.403

SNS Meersparen 20.000

SNS Deposito 20.000

Stand per 31 december 83.355 73.979

PASSIVA

Eigen vermogen   

Algemene reserve

Saldo 1 januari boekjaar 73.979 87.963

Bij: resultaat 2011 / 2010 9.865 -13.495

Stand per 31 december boekjaar 83.844 74.468

Kortlopende schulden:

31-dec-11 31-dec-10

Nog te betalen bedragen € €

Nog te betalen schenkingsheffing - -

Stand per 31 december 0 0
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Staat van Baten en Lasten  

Werkelijk Werkelijk

2011 2010

Baten :

Donateurs 1.787 1.869

Donateurs eenmalig 2.408

Giften 500

Sponsorbijdragen 9.327 9.370

beheer gelden St. Jozef 3.050 1.010

beheer gelden Zilverschoon 3.818 3.925

Overige ontvangsten

rente 1.271 1.923

Nog te ontvangen rente 489 489

19.741 21.494

Lasten :

kantoorbehoeften 2.393 902

public relations 5.960

bewonersvakantie Sint Jozef 2009 14.599

tuinset gift huize St. Jozef 500

bijdrage cursus Mimakkus 2.000

bijdrage vrijwilligersavond huize Sint Jozef 200 300

zintuigactiveringsmiddelen AB Zilverschoon 1.696

uitgaven gift ouderenfonds St. Jozef 275

jaarfeest/rommelmarkt Zilverschoon 263 737

bewonersvakanties Zilverschoon 2010 13.635

verwenavond vrijwilligers bootreis Sint Jozef 345

traktaties 10-jarig bestaan 608

boeken bibliotheek St. Jozef 452

Heffing schenkingsrecht

Diversen

Nog te betalen:

9.876 34.989

Exploitatie-saldo 9.865 -13.495
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Overzicht vaste donateurs

Conform art. 3 van de oprichtingsakte bestaat de vermogensvorming uit:

- schenkingen, erfstellingen en legaten

- subsidies en donaties

- alle andere verkrijgingen en baten

Aantal donateurs per 31 december 2011 2010

1. Jaarlijkse donateurs  (bijdrage € 11,50 of meer) 90 100

2. Eenmalige giften 1 3

3. Project dierenweide 5 5

96 108
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reserveringen 2011 2010

vervanging rolstoelbus 2000 t/m 2011 50.000 50.000

lustrumviering stichting 750

wijziging stichting en website 1.500 3.000

saldo beheer gelden St. Jozef 5.889 735

saldo beheer gelden Zilverschoon 1.452

2 prieeltjes Zilverschoon 2.300 2.300

nieuwbouw Zilverschoon 17.333 17.333

totaal reserveringen 78.474 74.118
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