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Beste VIVAT vrienden, 

 

Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief zijn voor de meesten onder ons de vakanties wel weer 

voorbij en maken we ons op voor de komende najaarsperiode. We kijken kort terug en actueel 

vooruit om u verslag te doen maar vooral u te informeren over de laatste ontwikkelingen en het 

verloop van de diverse projecten. Uiteraard staan we ook stil bij het 40-jarig bestaan in het huidige 

gebouw van de aan onze stichting gelieerde instelling: Huize Sint Jozef in Nijkerk medio september 

a.s. 

 

Afscheid van bestuurder Bep Koekoek 

Eind mei j.l. hebben wij op passende wijze afscheid genomen van onze bestuurder/ vrijwilliger Bep 

Koekkoek. U heeft hierover wellicht al gelezen in de media 

en op onze web-site maar gezien de rol van Bep in onze 

stichting, gedurende de afgelopen jaren, ligt het voor de hand 

om er in dit kader opnieuw uw aandacht voor te vragen.  Ieder 

van ons heeft zo zijn eigen opvattingen om plaats te nemen in 

een bestuur of je in te zetten als vrijwilliger voor een bepaald 

doel. Voor Bep Koekkoek waren -mensen- en haar inzet 

daarvoor de belangrijkste drijfveer en dan in  het bijzonder de 

bewoners en vrijwilligers van Verpleeghuis Zilverschoon. Het 

betekende veel voor haar wanneer zij via Stichting Vrienden 

en later Vivat, iets voor mensen kon betekenen; soms met 

persoonlijke aandacht maar ook concreet en met als doel om 

nieuwe voorzieningen en projecten mogelijk te maken. 

Hoewel Bep haar bestuursfunctie na meer dan 10 jaar beëindigd heeft zal zij als vrijwilliger ook de 

komende jaren verbonden blijven aan Stichting Vivat Welzijn en daar zijn we haar erg dankbaar 

voor.  

 

Nieuwe bestuurder, Gerard Elbertsen, zet in op werving voor Stichting Vivat Welzijn !  

Per 1 juni j.l. is met algemene instemming onze plaatsgenoot Gerard Elbertsen toegetreden tot het 

bestuur van Stichting Vivat Welzijn. Voor velen in Nijkerk is Gerard geen onbekende en hij heeft 

de afgelopen jaren in verschillende organisaties ruimschoots zijn sporen verdiend. Het bestuur is 



dan ook zeer ingenomen met zijn aanstelling waarbij hij zich de komende tijd vooral zal gaan 

inzetten op het terrein van sponsorwerving en alles wat daarbij komt kijken. 

Verderop in deze nieuwsbrief treft u een kennismaking en profiel van de nieuwe bestuurder. 

 

Project nieuwe spel- en recreatievormen voor Verpleeghuis Zilverschoon  
Donderdag 5 juli j.l. werd door Henk van Boeijen van Intertoys Nijkerk, een groot aantal nieuwe 

spelvormen overhandigd aan mevrouw Geeske Eijk van de afdeling Dagbehandeling & Revalidatie 

‘’De Wending’’ bij Verpleeghuis Zilverschoon. Recent diende de afdeling een wens in bij Stichting 

Vivat Welzijn om te kunnen voorzien in een 

aantal nieuwe spel- en recreatievormen w.o. 

een Wi-Fi-installatie, een tafelbiljart etc. 

Normaliter zijn dergelijke voorzieningen niet 

via de normale basiszorg beschikbaar maar 

dankzij Stichting Vivat Welzijn en een 

sponsorbijdrage van Intertoys Van Boeijen 

Nijkerk, werd het allemaal toch mogelijk 

gemaakt.  

Bezoekers van de Dagbehandeling kunnen dus 

vanaf heden een aantal nieuwe spellen gaan 

gebruiken en getuige de reacties zal daar 

intensief gebruik van worden gemaakt. Mede 

dankzij de bijdrage van Intertoys Van Boeijen Nijkerk, kon de investering voor dit project beperkt 

worden tot 1.000,= euro.  

 

Project internetcafé en computers voor Huize Sint Jozef Nijkerk  
Onder grote belangstelling van bewoners, medewerkers en vrijwilligers werd woensdag 25 juli j.l. 

door Stichting Vivat Welzijn, de benodigde computerapparatuur en software overgedragen aan de 

bewoners van Huize Sint Jozef en locatiemanager, mevrouw Conny Cramer. De apparatuur zal 

worden opgesteld in het onlangs ingerichte internet-café dat hiervoor een speciale plaats gekregen 

heeft in de recreatiezaal van Huize Sint Jozef. Mede dankzij de medewerking van huisaannemer, 

Harry Lijnema en Gerard Ostermeier van de technische dienst van Huize Sint Jozef werd de 

bestaande bibliotheek in deze ruimte aangepast op de nieuwe apparatuur.  

 

De overdracht van de computers heeft gelijktijdig plaats met de officiële opening van het  

internetcafé en bewoners kunnen hier vanaf 

vandaag elke dag naar hartenlust internetten en 

gebruikmaken van de nieuwste faciliteiten op dit 

terrein.  Speciale vrijwilligers zijn beschikbaar 

om bewoners, die dat wensen met raad en daad 

terzijde te kunnen staan en wegwijs te maken in 

computerland. 

Na een tweetal korte toespraken door  

locatiemanager Conny Cramer (Sint Jozef  

Nijkerk) en Gerard Elbertsen (Stichting Vivat 

Welzijn), werd het internetcafé officieel en  

heel toepasselijk voor geopend verklaard door 

een tweetal bewoners van Huize Sint Jozef,  t.w. mevrouw van de Ridder, de heer de Wild en 

Remko Simon namens Expert Nijkerk.  

 

Stichting Vivat Welzijn heeft met deze nieuwe voorziening een al langer bestaande wens  

binnen Huize Sint Jozef in vervulling kunnen doen gaan, mede dankzij financiële bijdragen van o.a. 

bedrijven, maatschappelijke organisaties en donateurs. Bij dit project is verder een bijzondere rol 

vervuld door Expert Nijkerk, die naast een financieel steuntje in de rug, een bijdrage leverde aan de 

technische installatie van de apparatuur. 

Na afloop van het officiële gedeelte was er voor de bewoners volop gelegenheid om met de nieuwe 



voorzieningen aan de slag te gaan en desgewenst de kennis van internet verder aan te scherpen.  

 

Aan het woord; 

Gerard Elbertsen/ bestuurder Stichting Vivat Welzijn  

We maken in deze Nieuwsbrief nader kennis met onze plaatsgenoot Gerard Elbertsen die enkele 

maanden geleden geïnstalleerd werd als nieuwe bestuurder van Stichting Vivat Welzijn. Hoewel we 

Gerard inmiddels kunnen typeren als een echte Nijkerker, liggen zijn wortels toch elders. Hij werd 

in 1945 geboren in Ermelo maar groeide op in het naburige 

Doornspijk. Zijn werk als docent lastechniek en 

metaalbewerking,bracht hem en zijn gezin echter naar Nijkerk en 

sedertdien is Elbertsen steeds nauw en in meerdere opzichten bij 

onze stad betrokken geweest, ondermeer als voorzitter van de 

Oranjevereniging, maar ook bij de activiteiten van  de Ned. 

Hervormde Kerk ‘Eben Haezer’ in Nijkerkerveen en gedurende een 

reeks van jaren was hij mede gezichtsbepalend voor de Stichting 

Taptoe & Promotie Nijkerk.  

 

Mensen en gebruikmaken van menselijke mogelijkheden en 

kwaliteiten zijn in het leven van Elbertsen onlosmakelijk met elkaar 

verbonden maar zijn ook elke dag weer een inspiratiebron voor 

nieuwe ontwikkelingen en samenwerking. Ook binnen Stichting 

Vivat staan mensen en het dagelijks welzijn van mensen voortdurend 

centraal en het is goed dat we daar ook in deze tijd oog voor hebben! Gerard Elbertsen gaat zich 

binnen en buiten  de stichting met name actief  richten op sponsorwerving voor specifieke projecten 

en het aantrekken van nieuwe donateurs. Gezien zijn achtergrond en ervaring lijkt die taak hem op 

het lijf geschreven en een afspraak is dan ook snel gemaakt.  

Via onze web-site: www.stichtingvivat.nl of rechtstreeks via telefoonnummer :033-2453752.    

Vroeg of laat: ‘’Welzijn gaat ons allemaal aan’’! 

  

Stand van zaken project “Brain-training”! 

Eind 2011 heeft het bestuur de eerste fase afgerond 

bij de beoordeling van het nieuwe project: BT of 

Brain Training” !  Voor alle duidelijkheid nog even 

een korte toelichting op de strekking van dit 

project. Met BT wordt het mogelijk om aan 

internettechnologie gerelateerde spelvormen, 

kennis en wetenswaardigheden op een eenvoudige 

en leuke manier voor mensen bereikbaar te maken 

om daarmee zowel het korte- als lange 

termijngeheugen te trainen.  De Brain-Trainers zijn 

herkenbaar als een beeldscherm en voorzien van 

een computer die zowel individueel en 

gecombineerd met een beamer, ook in groepsverband gebruikt kan worden.  

 

40 jaar bestaan van Huize Sint Jozef Nijkerk  

In september a.s. staan bewoners, medewerkers en vrijwilligers met een feestelijk programma  

stil bij het 40 jarig bestaan van Huize Sint Jozef Nijkerk in zijn huidige vorm. Gezien de instelling 

deel uitmaakt van onze stichting zullen wij uiteraard vanuit Stichting Vivat Welzijn op een 

passende wijze bijdragen aan de feestelijkheden.  

 

Ontwikkelingen ledental en PR activiteiten  
In het boekjaar 2011 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 105 naar 95.  

Ten behoeve van de promotie van de stichting was het bestuur wel een aantal keren bij grote  

http://www.stichtingvivat.nl/


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

 

Exploitatieoverzicht 2011 

beginsaldo  €                     74.468  

baten:  

Donateurs  €                      1.787  

Sponsorbijdragen  €                      9.327  

beheer gelden acties St. Jozef  €                      3.050  

beheer gelden acties Zilverschoon  €                      3.818  

Rente  €                      1.271  

  

totaal baten  €                     93.721  

lasten:  

kantoorbehoeften en PR  €                      8.438  

jaarfeest/rommelmarkt  €                         263  

boeken bibliotheek St. Jozef  €                         452  

jaarlijkse vrijwilligersavond St. Jozef  €                         200  

traktaties 10-jarig jubileum van de 

stichting  €                         608  

  

totaal lasten  €                      9.961  

  

eindsaldo 31 december  €                     83.760  

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

reserveringen:  

vervanging rolstoelbus t/m  €                     50.000  

saldo beheer gelden Sint Jozef  €                      5.889  

saldo beheer gelden Zilverschoon  €                      1.452  

2 prieeltjes Zilverschoon  €                      2.300  

kosten stichting Vivat + website  €                      1.500  

nieuwbouw locatie Zilverschoon  €                     17.333  

  

totaal reserveringen  €                     78.474  

Het exploitatie-saldo bedroeg  €                      5.286  

  

Vrijwilligerswerk  
Ten behoeve van het vrijwilligerswerk zijn geen aanvragen ingediend. 

 

Web-site Stichting Vivat Welzijn  

De attente volger van onze activiteiten heeft kunnen zien dat wij onze eigen web-site: 

www.stichtingvivat.nl steeds verder kunnen voorzien van interessante informatie en  

wetenswaardigheden. De komende maanden zullen wij wederom nieuwe aanpassingen doen en wij 

houden u hiervan op de hoogte.  

Uiteraard kunt u zich via de web-site ook aanmelden als donateur voor minimaal  € 15,= per jaar 

Doen !!  

 

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. 

http://www.stichtingvivat.nl/

