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Jaarvenslag 2016 van Stichting Vivat Welzijn.

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel:

1. Het stimuleren en ondersteunen van het vrijwilligerswerk in het algemeen en van
voozieningen op het gebied van het welzijn en/of het welbevinden van bewoners,
patiënten en/of vrijwilligers van enlof 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 bevorderl'rjk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doelte venrvezenlijken door:
1. het bijeenbrengen van gelden, werving van sponsors voor de activiteiten van de

stichting en voor recreatieve voozieningen voor bewoners/patienten 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;

2. de werving, begeleiding, training, ondersteuning en vorming van vrijwilligers en
vrijwi I li gersg roepen. "

Perconele bezetting
De op 35 november ?015 toegetreden bestuurslid mevrouw Marianne van $chaik is op 1

oktober 201S teruggëtreden als bestuurder. ln verhand met het aannemen van een andere
werkkring elders is bestuurslid mevrsuw Conny Cr*rner op 7 december 2016 teruggetreden
als bestuurder. Hiermee heeft de stichting het vereiste aantal van vijf bestuurders.

Bestuurcvergaderingen
Het bestuur kwam in het boekjaar vijf keer bijeen voor overleg. Er werd een appel gedaan
aan de bestuursleden zich zoveel mogelijk vrij te maken voor een bestuursvergadering.

Besluit
Afgesproken is dat de locaties Woonzorgcentrum De Pol en Woonzorgcentrum Huize Sínt
Jozef te Nijkerk de speerpunten blijven van de stichting.

Ontwikkelingen ledental en PR activiteiten
ln het boekjaar 2016 hebben zich geen nieuwe vrienden aangemeld. Er overleden twee
donateurs en 4 donateurs hebben hun steun opgezegd. Hierdoor daalde het aantal vaste
donateurs van 70 naar 64.

Ondanks het uitreiken van de folder tijdens een aantal door de locaties gehouden activiteiten
heeft dit geen donateurs opgeleverd. Wel naar aanleiding daarvan weltwee giften..

De website
De website, ontworpen en gerealiseerd door de Íirma Webbros, is geheel vernieuwd en
geactualiseerd. ln dit verslagjaarwerd overlegd met webbros en onze webmaster om de
website aan te passen. Er is een slideshow toegevoegd, diverse teksten geoptimaliseerd en
een vacaturebank toegevoegd voor De Pol en Huize St. Jozef.
Het geheel trekt meer de aandacht.

Beheer
Het beheer van de beschikbare gelden zijn ondergebracht bij de SNS-bank en de
ABNAMRO. Op 1 januari 2016 gaf de ABNAMRO 1 % rente, op 31 december 0,5 %. Op I
januari 2016 gaf de SNS-bank 1,05 Ya rënte en op 31 december 0,45 % rente.
Bij beide banken een flinke terugloop aan extra inkomsten.
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Erworden giften van familie van bewoners van Huize St. Jozef en De Polvoor personeel en
bewonersg roepen ontvangen.
Deze worden beheerd door de stichting. Afgesproken is dat de stichting in haar boekhouding
rekening houdt met voorwoonzorgcentrum De Pol en woonzorgcentrum Huize Sint Jozef
geoormerkte gelden.

Wzc Huize Sint Jozef heeft op 31-12-2016 een saldo van € 1.625,- tot haar beschikking.

Wzc De Pol heeft per 31 december 2016 een saldo van € 3.883,-,

Hiermee beheert de stichting ten behoeve van woonzorgcentrum Huize Sint Jozef en
woonzorgcentrum De Poltezamen € 5.508,-.

Gerealiseerde projectaanvragen.

Woonzorgcentrum De Pol

De aanvraag "Muziek in huis" voor 12 concerten, 1 x per maand werd ggkd tot € 4.531,32.
Voor 2017 staan nog 3 concerten op het programma, kosten € 1.190,-.

Er werd een bedrag van € 300,-- toegekend voor de aanschaf van spelmateriaal.

ïlÍoonzorgcentrum Huize §int Jozef Nijkerk.

Van Huize Sit JozeÍ werden geen p§ectaanvragen ingediend.

Vrijwilligercwerk

ln 2016 was één vrijwilliger actief voor de website van de stichting en is één vrijwilliger
beschikbaar voor de ontwikkeling van promotiemateriaal.

Ten behoeve van het vrijwilligerswerk werd in 2016 een aanvraag tot Íinanciële
ondersteuning ingediend door Huize St. Jozef, wzc De Pol, wzc Arkemheen en de stichting
Sigma t.b.v. deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers die in de ouderenzorg werken. Er
werd een bedrag van € 500,- gevraagd, waaraan het bestuur haar goedkeuring verleende.

Tot slot

Door de ondersteuning van de Van Dam van Osstichting, de KardinaalAlfrinkstichtÍng, het
Nutsdepartement Nijkerk en de donateurs konden een aantal aanvragen worden
gerealiseerd.
Door de dramatische daling van de intrest moest de stichting een pas op de plaats maken.
Voor 2017 is, door de ondersteuning van de hiervoor genoemde stichingen, nutsdepartement
en donateurs, weer meer ruimte om aanvragen te honoreren.
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Alqemene gegevens :

De stichting "vrienden Zilverschoon en St. Jozef'werd opgericht op I november 2000 bij akte
verleden door Notaris Mr. D.C. van de Castelte 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 Koophandelen Fabrieken Gooi- en Eemland staat de stichting
geregistreerd onder nummer 32.08.25.55

Fiscaal nummer 8161.33.219

Het bestuur wordt gevormd door de navolgende personen :

Naam: Funktie.

1. Dhr. G,J. van Hal
Rembrandtlaan 57
3862 ME Nijkerk

2. Dhr, R. van Eijkelenburg
Sparrenlaan 14
3862 HD Nijkerk

4. Dhr. J.F. van der Eijnden
Rosmolenstraat 142
3833 KK Leusden

5. Dhr. G.G. Elbertsen
Vl/ikke 19
3863 DC Nijkerk

6. Mw. T. Majoor
Wikke 11

3863 DC Nijkerk

Voozitter

Secretaris / penningmeester

Lid / sponsonrerving

Lid

Lid
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Balans per 31 december 2016

ACTIEF

VLOTTENDE ACTIVA

Nog te ontvangen bedragel
Liquide middelen

2016

€

s0?
94.7S3

2015

€

942
65.822

PASS/EF 2016

€

2015

€

s5.365 86.7Ë4

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen bedragen 1.í 90

82.969 83.5S§
'r1.206 {§16}

94.175 82.S70

3.794

1 .190 3.794

95.365 86.764ïOTAAL 95.365 86.764

Het jaarverslag werd goegekeurd in de bestuursvergadering op

voor accoord:
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Toelichtinq op de balans

Vlattende aktiva:

Nos te ontvangen bedragen

Nog te ontvangen rente ABNAmro
Nog te ontvangen rente §NS
Stand per 31 december

Liquide middelen :

ABN Amro Bestuurrekening
ABN Amro vermogens spaanekening
SNS Meersparen

Stand per 31 december

FA§SIVÀ

Eigen vermogen

Alqemene reserve

Saldo 1 januari boekjaar
Bij: resultaat 2016 12A15

Stand per 31 december boekjaar

Korlopende schulden:

Nog te betalen bedraqen
Muziek in Huis WZC De Pol

Nog te betalen schenkingsheffing
Stand per 31 december

31-dec-16
c!,

221
38í
602

67
34.055
60.641

94.763

82.969
11.206

94.175

€
í.190

31-dec-15
E
rÉ,

942

218
65.604
20.000

85.822

83.586
-616

82_970

€
3.794

301
641
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Staat van Baten en Lasten

Baten:

Donateurs
Donateurs eenmalig
Giften
Sponsorbijdragen
beheer gelden St. Jozef
beheer gelden Zilverschoon / De Pol
actie duofiets De Pol2015
Overige ontvangsten
Rente met betrekking op jaar van exploitatie
Te ontvangen rente ultimo verslagjaar
Nog te betalen Muziek in Huis

Lasten:

kantoorbehoeften
public relations
uitgaven eigen gelden Zilverschoon I De Pol
uitgaven eigen gelden Sint Jozef
leeravonden vrijwilligers
afscheid bestuurslid Jenny Bouma
tuinsets WZC De Pol, woongroep Atalanta
bezoek kerstmarkt bewoners De Torenhof
uuandelweek bewoners WZC De Pol2015
Muziek in Huis WZC De Pol
spelmateriaal bewoners wzc De Pol
Djembégroep vrijwilligersontbijt St. Jozef
Hefiing schen kin gsrecht
Overige uitgaven

Nog te betalen:
Muziek in Huis WZC De Pol

Werkelijk
2016

1.228

575
10.185

735
5.175

87

602
3.795

22.382

1.258
394

3.480
1.615

499

1.947
298
454

41

1.190

11.176

Werkelijk
2015

1.339

725
8.275
1.260

528
670

942

13.739

904
1.073
4.176

850
64

286
2.000

96
375
737

3.794

14.355

Exploitatie-saldo
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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

Aantaldonateurs per 31 december

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

2. Eenmalige giften

3. P§ect dierenweide Zilverschoon

2016 2015

65

3

5

59

2

5
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reserveringen

saldo beheer gelden WZC Huize St. Jozef

saldo beheer gelden WZC De Pol

? prieeltjes WZC De Pol

inrichting Knooppunt WZC De Pol

Muziek in Huis WZC De Pol

duofiets WZC De Pol

kosten stichting Vivat

algemene reserve

totaal reserveringen

201§ 2015

2.205

924

2.300

1.500

3.800

670

2.500

72.865

1625

3883

1 190

2000

86667

95.365 86.764
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