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Van de bestuurstafel,
Beste vrienden van Vivat,
In de aanloop naar deze nieuwsbrief genieten velen onder ons nog van een welverdiende vakantie in
eigen land of daarbuiten of gewoon thuis maar voor je het weet staat het najaar al weer voor de deur
en dat is doorgaans de start van tal van nieuwe activiteiten binnenshuis. Even tussentijds
terugkijkend op de activiteiten van de afgelopen maanden, mogen we concluderen dat er een paar
mooie projecten in gang werden gezet die uiteindelijk ook succesvol mochten worden afgerond.
Jongstleden maart vond de overdracht plaats van het zogenaamde Brain Trainerproject aan de
instellingen woon en zorgcentrum Huize Sint Jozef en streekverpleeghuis Zilverschoon Nijkerk,
Sint Jozef Hooglanderveen en de Zilvermeeuw in Bunschoten, alsmede dagcentrum De Binnentuin
in Nijkerk en dagcentrum Us
Anker in Bunschoten. In dit grote
project participeerden naast
Stichting Vivat Welzijn, het
Rabobank Stimuleringsfonds
Randmeren, Rabobank
Amersfoort en omstreken, de
Kardinaal Alfrink Stichting, de
Van Dam van Os Stichting en het
Nutsdepartement. Inmiddels is
gebleken dat dit project letterlijk
en figuurlijk een stimulerende
werking heeft op alle
betrokkenen; in de eerste plaats op
de bewoners en patiënten van de
instellingen maar ook op de
professionals en vrijwilligers door het frequente gebruik en inzet van deze vrijwel eindeloze reeks
spel- en trainingsvormen.
Bij Huize Sint Jozef Nijkerk afdeling De Pastorie was het bestaande “kippenhotel” in de tuin aan
een grondige renovatie toe en inmiddels zit iedereen weer droog en warm en die dankbaarheid

wordt dan ook dagelijks omgezet in nieuwe verse eitjes.
Uiteraard staan we ook stil bij de viering van 40 jaar Huize Sint Jozef in Nijkerk waarover elders
meer en nog lopende projecten.
Nieuwe bestuurskracht
Het bestuur is verheugd met de recente toetreding van onze plaatsgenote, mevrouw Nynke Wiersma
als bestuurder van de Stichting Vivat Welzijn. Nynke Wiersma is 48 jaar en naast echtgenote en
moeder als medisch leider werkzaam bij de Trombosedienst van Saltro in Utrecht en heeft daarnaast
de nodige ervaring als verpleeghuisarts. Het bestuur is dan ook heel blij dat zij haar kennis, kunde
en betrokkenheid bij de zorg in het algemeen en onze doelgroepen in het bijzonder, wil gaan
inzetten voor Stichting Vivat Welzijn. De toetreding van Wiersma zorgt in het bestuur verder voor
een goede balans en belangenbehartiging ten behoeve van de instellingen, bewoners, vrijwilligers
en zelfstandig wonende mensen. Mevrouw Wiersma zal zich binnen onze stichting vooral gaan
bezighouden met pers- en publiciteit voor de stichting.
40- jarig jubileum Huize Sint Jozef Nijkerk
Met een feestelijk programma en tal van extra activiteiten voor zowel bewoners, medewerkers als
vrijwilligers, vierde Huize Sint Jozef het afgelopen najaar haar 40-jarig bestaan. De officiële
opening ging van start met onder anderen een hoedenparade door bewoners, personeel en bezoekers
en het oplaten van honderden ballonnen door de leerlingen van Basisschool Het Baken en na deze
officiële handelingen was er voor iedereen koffie met gebak.
In de week die volgde hebben bewoners en
vele andere belangstellenden met volle
teugen kunnen genieten van het attractieve
programma met onder andere een
fotopresentatie, een gezellige creatieve
markt, een fotosessie met Harry Koelewijn,
de Pommodoro-show met Bastiaan
Verhorst, het wensboom-project voor de
bewoners en een ontbijt voor medewerkers
en vrijwilligers. Na afloop van de feestelijke
viering was voor iedereen het zogenaamde
hoeden-boekje beschikbaar en Huize Sint
Jozef kan terugzien op een zeer geslaagd
jubileumfeest. Naast bijdragen aan het
programma door Stichting Vivat Welzijn,
gaven ook onder meer bloemisterij A. Ham uit Nijkerkerveen met nieuwe terrasbeplanting en de
Van den Tweelgroep Nijkerk acte de presence met een feestelijk plantje voor de bewoners.
Aanvragen
De afdeling fysiotherapie van verpleeghuis Zilverschoon heeft een aanvraag ingediend voor de
financiële ondersteuning ten behoeve van de aanschaf van een SilverFit.
Dit is een apparaat dat een vorm van virtuele oefentherapie heeft, bij uitstek geschikt voor de
oudere bewoners. Dit apparaat werkt met een verrijdbaar beeldscherm waar een infraroodcamera op
geïnstalleerd is dat het lichaam scant en precies ziet welke bewegingen de gebruiker maakt. Dit
wordt registreert op het beeldscherm. Het is oefenen in een spelvorm op maat.
Het bestuur heeft deze aanvraag nog in behandeling.

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 hebben aangeboden om zich als vrijwilliger in te zetten. Om deze middagen af te
kunnen sluiten met een kopje koffie met wat lekkers wordt onze ondersteuning gevraagd.
Het bestuur heeft deze aanvraag in behandeling genomen.
Door Huize Sint Jozef werd een aanvraag ingediend voor de aanschaf van 100 fotolijsten. Graag
willen zij met en door de bewoners in de recreatiezaal De Heerd een fotowand creëren aan de hand
van een thema.
Ook deze aanvraag is in behandeling genomen.
Exploitatieoverzicht
beginsaldo
baten:
Donateurs en giften
Sponsorbijdragen
beheer gelden acties St. Jozef
overige ontvangsten
Rente

2012
€

83.355

€
€
€
€
€

2.136
20.747
350
148
2.550

totaal baten
lasten:
kantoorbehoeften en PR
aankleding Korenbloem Zilverschoon
aanschaf kippen Sint Jozef
uitgaven eigen gelden Sint Jozef
spelmateriaal dagbehandeling De Wending
internetcafé Huize Sint Jozef
voorstelling 3x3=9 40 jaar Sint Jozef
5 braintrainers
afscheid bestuurslid mw. B. Koekkoek

€

109.286

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.776
322
60
950
1.000
2.500
306
17.787
627

totaal lasten

€

25.328

eindsaldo 31 december

€
83.958
=================

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

€
€
€
€
€
€
€
€

50.000
2.150
1.756
2.300
1.500
3.500
17.408
5.344

totaal reserveringen

€

83.958

Ontwikkelingen ledental en PR activiteiten
In het boekjaar 2012 hebben zich jammer genoeg geen nieuwe vrienden aangemeld en vonden er 14
opzeggingen plaats, deels door het overlijden en verhuizingen van een aantal vrienden.
Hierdoor daalde het aantal donateurs van 95 naar 81.
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
Ten behoeve van het vrijwilligerswerk werden twee aanvragen ingediend.
Er werd een aanvraag ingediend voor een bijdrage voor het jaarlijkse busuitje, dit jaar in de tweede
week van september, met de vrijwilligers van verpleeghuis Zilverschoon als blijk van waardering
voor het vele werk dat zij verzetten. Door de steeds verder gaande bezuinigingen in de zorg en de
stijgende kosten voor het huren van een bus en meer is het beschikbare budget onvoldoende om er
een leuke dag van te maken inclusief een lunch. Het bestuur heeft van harte het gevraagde bedrag
van € 900,- toegekend.
Ook werd een soortgelijke aanvraag ingediend voor de vrijwilligers van Huize Sint Jozef die in
oktober aanstaande de jaarlijkse vrijwilligersavond willen houden.
De gevraagde bijdrage ad € 750,- is in behandeling genomen.
Web-site Stichting Vivat Welzijn
De attente volger van onze activiteiten heeft kunnen zien dat wij onze eigen website:
www.stichtingvivat.nl steeds verder kunnen voorzien van interessante informatie en
wetenswaardigheden.
Op 1 januari 2014 treedt de nieuwe "geefwet" in werking. Om onze ANBI-status te kunnen
behouden moeten wij in verband daarmee onder meer de bestuurssamenstelling, het beleidsplan, het
fiscaal nummer, de doelstelling, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële
verantwoording publiceren.
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?
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, waarvoor ook onze hartelijke dank.
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