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Van de bestuurstafel, 

 

Beste vrienden en donateurs van Stichting Vivat Welzijn, 

 

Hoewel de vakantieperiode nog niet voor iedereen achter de rug is, kijken we nu toch al terug op  

een bijzondere periode. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de lopende- maar ook de opstart 

van nieuwe activiteiten dit jaar gewoon doorgegaan. Van een gebruikelijke zomerstop is dan ook  

geen sprake geweest maar dat heeft dan ook zo zijn voordelen.  

 

In februari van dit jaar is het bestuur verrijkt met een nieuw bestuurslid, mevrouw Tommelien 

Majoor. Verderop in de nieuwsbrief introduceert zij zichzelf. Op 26 juni j.l. moesten we helaas 

afscheid nemen van bestuurslid mevrouw Jenny Bouma-Topma. Zij heeft een nieuwe werkkring 

buiten Beweging 3.0 gevonden. We hebben op gepaste wijze afscheid van haar kunnen nemen. 

 

De stichting heeft de afgelopen tijd, mede dankzij uw steun opnieuw een paar mooie projecten 

kunnen realiseren die direct ten goede komen aan de bewoners van de betreffende instellingen.  

In het bijzonder noemen wij de renovatie van de tuin achter Huize Sint Jozef maar ook het nieuwe 

meubilair voor de woongroep Atalanta bij Woonzorgcentrum De Pol verdient hierbij alle aandacht.  

U zou kunnen denken, da’s mooi, over naar het volgende project, maar dan heeft u het mis, want 

geld kun je maar één keer uitgeven en dan graag aan de goeie dingen die ook achteraf nog te 

verantwoorden zijn naar allen die er op de één of andere manier aan hebben bijgedragen.  

 

Ook heel bijzonder vormde de start van het project: "Muziek in huis", een reeks van twaalf klassieke

 zomerconcerten in de grote zaal van De Pol voor zowel bewoners, familie, vrijwilligers en 

belangstellenden uit de directe omgeving. Een prachtig voorbeeld van integratie en saamhorigheid 

en we zien dan ook met belangstelling uit naar de resultaten en een mogelijk vervolg daarna. 

 

Tenslotte willen wij u de start van het project "Duo fiets" (incl. trapondersteuning) onder de 

aandacht brengen. De oorspronkelijke aanvraag betrof twee duo-fietsen te weten een rolstoelfiets en 

een duofiets. Vooralsnog is gekozen voor de duofiets. Een uniek en belangwekkend initiatief waarin

 zowel Stichting Vivat en ca. 15 Nijkerkse bedrijven/ondernemers met elkaar samenwerken aan de 

realisering daarvan en bestemd voor de bewoners van De Pol en de Huizen Jozef in Nijkerk en 

Hooglanderveen. De actie gaat samen met o.a. een benefiet spinning-wedstrijd op zaterdag 29 

augustus a.s., diverse activiteiten met kortingsacties etc. en wordt eind december a.s. afgesloten in 

woonzorgcentrum De Pol. Kosten: € 7.800,=  Fietsliefhebbers en vrijwilligers genoeg die de ritjes 

willen bemannen en  mogelijk maken, zo vernemen wij! Van harte aanbevolen en uw financiële 

steun meer dan waard. Informatie en toezeggingen via:  www.stichtingvivat.nl of telefonisch via 

nummer:  033- 2453752. 

 

Even voorstellen : Tommelien Majoor 

Vivat projecten dragen ‘’nu’’ bij aan kwaliteit van leven ouderen ! 

 

Mijn naam is Tommelien Majoor en ik werd geboren op 21 augustus 1977 in Soest en vooral mijn 

http://www.stichtingvivat.nl/


oma is mijn held want zij is, vermoed ik, verantwoordelijk voor mijn liefde voor de oudere mens.  

 

Na de middelbare school koos ik voor een specialisatie in de orthopedagogiek waar ik mij verder 

verdiepte in de complexe materie rond de opvoeding van kinderen en jongeren met problemen en de 

ondersteuning van de ouders hierbij. Deze studie mocht ik in 2007 

succesvol afronden aan de Universiteit van Utrecht. Ondertussen werd 

er ook gereisd. Vooral het mooie maar harde Afrika heeft een 

onuitwisbare indruk op mij gemaakt en de straatkinderen die ik daar 

ontmoette zijn mijn helden geworden. De afgelopen jaren ben ik op 

verschillende terreinen actief geweest. Altijd ging het over kinderen in 

ontwikkelingsnood en vanuit mijn behoefte om juist ook te investeren 

in het gezonde kind heb ik in een gemeente een Centrum voor Jeugd 

en Gezin kunnen opzetten. 

 

Momenteel ben ik werkzaam als teamleider van een nieuw sociaal 

team dat complexe vraagstukken oppakt voor inwoners tussen 0  - 100 

jaar en ja … daar zijn "mijn" ouderen weer ! 

 

Ik ben blij met het onafhankelijke en transparante karakter van Stichting Vivat d.w.z. kijken naar de 

realiteit van vandaag en proberen daarin met goede dingen te investeren om voor ouderen de 

kwaliteit van leven goed te houden en/of te verbeteren waar dat nodig is maar ook de talloze 

vrijwilligers mogen voortdurend rekenen op aandacht en support. Al met al een mooie stichting 

waarvoor ik me graag wil inzetten. 

 

Overdracht gerenoveerde tuin aande bewoners van De Torenhof. 

Onder grote belangstelling werd op vrijdag 6 november  2014 de kleinschalige woongroep De 

Torenhof binnen Zorgcentrum Huize Sint Jozef te Nijkerk, officieel geopend. Gelijktijdig hierbij 

werd de onlangs geheel gerenoveerde tuin en inrichting 

hiervan, overgedragen aan de bewoners. Het project 

"tuinrenovatie" kwam in nauwelijks vier maanden tot 

stand. De uitvoering was in handen van Tenkink 

Groenprojecten uit Nijkerk die als maatschappelijk 

betrokken onderneming samen met de leiding van de 

Torenhof op het juiste moment de puntjes op de i zette en 

zorgde voor een degelijke aanpak van het geheel.  

 

Met de herinrichting van de tuin in Huize Sint Jozef is de 

basis gelegd voor een belevingsgerichte ruimte waar de 
bewoners vanaf komend voorjaar elke dag kunnen genieten. Daarnaast vormt de tuin wellicht een 

fraai decor voor kleine bijeenkomsten en ontmoetingen in de open lucht onder de spitsen van de 

mooiste toren van Nederland.  

 

Tuinmeubilair voor de afd. Atalanta van WZC De Pol 

Ondanks de niet geringe problemen als gevolg van crises, 

bezuinigingen en sterk dalende rente- 

inkomsten, ging op 16 mei j.l., mede dankzij Intratuin Nijkerk 

en Stichting Vivat Welzijn een wens, om te kunnen voorzien in 

nieuw tuinmeubilair voor de afdeling Atalanta van WZC De Pol, 

toch in vervulling. De bewoners waren duidelijk in hun nopjes 

want ondanks de nieuwe behuizing en voorzieningen in De Pol, 

werd er niet meer gerekend op de aanschaf van tuinmeubelen 

gezien deze zaken niet meer tot de kerntaken van de huidige zorg 



worden gerekend. Toch ging Stichting Vivat Welzijn er mee aan de slag en vond een medestander 

voor dit project via Intratuin Nijkerk die een flinke duit in het zakje deed om één en ander te kunnen 

realiseren.  

 

Exploitatie-overzicht       2014 

 

Beginsaldo  €                       92.415  

baten:  

donateurs en giften  €                         2.107  

Sponsorbijdragen  €                         9.453  

beheer eigen gelden St. Jozef  €                            350  

beheer eigen gelden Zilverschoon/De Pol  €                            169 

Rente  €                         1.350 

totaal baten  €                      105.844  

lasten:  

kantoorbehoeften en PR  €                         2.906 

50 hesjes en 100 zonnekleppen Sint Jozef  €                            500 

tuin en tuinmeubelen De Torenhof - Sint Jozef  €                       14.599 

uitgaven eigen gelden Sint Jozef  €                            676 

uitgaven eigen gelden Zilverschoon/De Pol  €                            408 

tuinmeubelen Carré wzc De Pol  €                         2.721 

Vrijwilligersleeravonden  €                            428 

overige uitgaven  €                              20  

totaal lasten  €                       22.258 

  

eindsaldo 31 december  €                       83.586 

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

reserveringen:  

vervanging rolstoelbus t/m  €                       50.000  

saldo beheer gelden Sint Jozef  €                         2.689  

saldo beheer gelden Zilverschoon/De Pol  €                         1.925  

2 prieeltjes Zilverschoon  €                         2.300  

herinrichting Knooppunt Zilverschoon  €                         1.500 

vaste kosten, folders en website  €                         2.500  

nieuwbouw locatie Zilverschoon €                        17.408 

algemene reserve  €                         5.264  

totaal reserveringen  €                       83.586  

 

De volledige jaarrekening vindt u op onze website www.stichtingvivat.nl   
 
Ontwikkelingen ledental en PR activiteiten  

In het boekjaar 2014 hebben zich jammer genoeg geen nieuwe vrienden aangemeld en vonden er 2 
opzeggingen plaats in verband met het overlijden van twee vrienden.  
Hierdoor daalde het aantal donateurs van 73 naar 71. Helaas een landelijke trend die al een paar jaar 
gaande is. 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 

Er werd een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning voor het organiseren van 

http://www.stichtingvivat.nl/


 leeravonden deskundigheidsbevordering voor alle Nijkerkse vrijwilligers die in de zorg werkzaam 

zijn. Het gevraagde bedrag van € 500,- werd goedgekeurd. 

 

Web-site Stichting Vivat Welzijn  

Zoals in de vorige nieuwbrief werd aangegeven moest de stichting zich gaan beraden op een nieuwe 

website naar aanleiding van de nieuwe "geefwet".  

Onze websitebeheerder en vrijwilliger Daniël 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 

ongeveer 3 jaar terug, omdat er geen vervolgkosten zijn. Begin oktober 2014 is de bouw van de 

nieuwe website gegund aan de firma Webbros. Op een paar aanpassingen na is de site nu compleet 

en we hopen deze in september te kunnen introduceren. 

 

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 5 

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. C.M. Cramer, bestuurslid 

Dhr. R. van Eijkelenburg, secretaris/penningmeester 

Dhr. J.F. van der Eijnden, bestuurslid 

Dhr. G.G. Elbertsen, promotie/verwerver 

Dhr. G.J. van Hal, voorzitter/verwerver 

Mw. T. Majoor, bestuurslid 


