Algemeen Jaarverslag 2018 van de Stichting Vrienden van Hogewey
1. Inleiding:
Ook in 2018 heeft de stichting Vrienden van Hogewey weer veel kunnen bijdragen aan de vrije
tijdsbesteding en leefbaarheid van de bewoners van Hogewey en de PG bewoners van Oversingel.
Aan het eind van het verslagjaar 2018 hebben we afscheid genomen van mevrouw I. de Groot die een
aantal jaren als secretaris zich met veel enthousiasme heeft ingezet voor de stichting. Ingrid de Groot
zal per 1 januari 2019 worden opgevolgd door Anton van Bergen. Het bestuur heeft ook dit jaar
ondersteuning gekregen van het beroepsapparaat van Vivium en in het bijzonder van mevrouw
Annelieke de Waard (secretariaat Hogewey), mevrouw Greetje Versteeg (fondsenwerving Vivium),
mevrouw Diana Reeskamp (uitbureau) en de heer Koen Heijdra (locatiemanager).

2. Activiteiten voor bewoners van Hogewey en PG bewoners van Oversingel:
Diverse activiteiten zijn ook dit jaar weer mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Hogewey,
maar alleen maar omdat donateurs (vaak familieleden van bewoners), en incidentele schenkers
waaronder verschillende bedrijven de stichting financieel hebben gesteund.
De volgende activiteiten en of bijdrage zijn in 2018 door de
stichting Vrienden van Hogewey mogelijk gemaakt:



Pianist op zondag:

In de passage zijn elke zondag concerten verzorgd
door de heer Kruisdijk (piano) en dochter (zang). Een
muzikaal onthaal voor veel bewoners en familie die op de
zondag even op een andere manier willen ontspannen.



Verlenging Artis kaart

De stichting heeft ook in dit verslagjaar voor financiering
gezorgd, zodat bewoners met korting een bezoekje aan
Artis kunnen brengen. Verschillende bewoners hebben hier
dan ook weer graag gebruik van gemaakt.



Catering thema weken, muziek in huisproject en losse optredens
De stichting heeft zorggedragen voor versnaperingen voor bewoners en lunchmogelijkheden voor
vrijwilligers die zich voor deze dagactiviteiten hebben ingezet.



Aanschaf aanvullende materialen voor de
verenigingen.
Voor diverse activiteiten en clubjes was verschillende materialen
en gereedschap nodig. Zo is er bijvoorbeeld door de stichting
diverse schildermaterialen, een platenspeler en voor de
gymnastiek groepjes aangepaste materialen gekocht.



Platte kerstbomen in de passage
In de kerstperiode mogen kerstbomen niet ontbreken. Hogewey
had ook altijd een aantal kerstbomen in de passage staan, maar die werden oud en namen veel ruimte
in beslag. Voor vervanging heeft de stichting zogenaamde platte Kerstbomen aangeschaft die op
diverse plekken in de passage en het café tegen de zijkant geplaatst zijn. De sfeer en aankleding was
perfect en daarmee bleven ruimte en veiligheid voor o.a. rolstoelers bleven optimaal.



Lunch voor Pietenband en traktaties voor alle woningen.
Op 5 december was het een muzikale en feestelijke dag, waar vele bewoners met een grote glimlach
en veel plezier naar een swingende pietenband luisterden. Velen konden dan ook niet stilzitten en
daarmee was het Sinterklaasfeest zeer geslaagd.
Naast suikergoed, marsepein en allerlei andere lekkere dingen voor alle woningen heeft de stichting
ook Sinterklaas en de muziekgroep voorzien van een goede lunch. Daarna klonken de muzikale
klanken nog ritmischer en bij bewoners kwamen herinneringen uit het verleden boven die menig keer
een grote glimlach op het gezicht toverden.
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Hartewensen voor bewoners vervullen:
Alle woningen zijn benaderd met de vraag: “Welke
hartenwensen hebben bewoners met weinig financiële
middelen nog, die de stichting zou kunnen realiseren?”. Dit
kan zijn een uitstapje of lidmaatschap van een van de
verenigingen. In dit verslagjaar heeft dit niet geleid tot
concrete voorstellen.



Bloembakken sieren het buitenleven van de
Hogeweyk:
Kwekerij Vechtwijck heeft volledig kosteloos dit verslagjaar
alle bloembakken in Hogewey verzorgd. De stichting
Vrienden van Hogewey heeft dan ook de medewerkers van kwekerij Vechtwijck bedankt met een
etentje in het restaurant van Hogewey. De medewerkers van Vechtwijck zijn geïnformeerd over de
effecten die een dergelijk gebaar bij de bewoners een gevoel van veiligheid, huiselijkheid en welzijn tot
stand brengt.

3. Werving donateurs bij supermarkt, Verenigingsmarkt Weesp en Kerstmarkt:
Diverse leden van het bestuur hebben ook in dit verslagjaar weer donateurs proberen te werven en
voorlichting gegeven over de activiteiten van de Stichting Vrienden van Hogewey. Bij diverse activiteiten
binnen Hogewey als bij evenementen binnen Weesp is hier aandacht aan besteed.

4. Projecten worden door het bestuur getoetst:
Alle projecten die in aanmerkingen komen voor financiële ondersteuning, worden getoetst door de
Stichting Vrienden van Hogewey. Het moet voldoen aan de doelstellingen van de stichting te weten:
“Financiële ondersteuning bieden t.b.v. activiteiten aan de bewoners van Hogewey en de PG bewoners
van Oversingel die buiten de exploitatie vallen van de eerder genoemde instellingen van de
Viviumgroep”. Deze activiteiten en of middelen moeten volledig ten goed komen aan de bewoners.
In dit verslagjaar heeft het bestuur twee ingediende verzoeken afgewezen daar deze onvoldoende aan
bovengenoemde criteria voldeden.

5. Cijfers en feiten van de Stichting:
De stichting is afhankelijk van donateurs en sponsoren om zo bijzondere, maar noodzakelijke
activiteiten te kunnen financieren en zo de leefbaarheid te optimaliseren. In dit verslagjaar hebben zich
12 nieuwe donateurs gemeld, maar hebben we ook van 18 donateurs afscheid genomen. De meeste
donateurs hebben een directe betrokkenheid bij het welzijn van bewoners en zijn vaak familieleden van
huidige bewoners. De betrokkenheid bij vertrek van een bewoner door overlijden en of verhuizing neemt
dan meestal af en zien we ook dat familieleden hun donatie stopzetten.
Op 31 december 2018 had de stichting 140
donateurs, waarvan135 donateurs een doorlopende
machtiging hebben afgegeven.
Van enkele stichtingen hebben we eenmalig een
bedrag gekregen voor diverse projecten en ook van
een aantal families hebben we een schenking
mogen ontvangen. Kerstmarkt bracht € 108,50 op.
In dit verslagjaar hebben we geen uitbreiding gehad
van financiële bijdrage door het bedrijfsleven.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:
Monique Kemper
- voorzitter
Henk van den Berg
- penningmeester
Anton van Bergen
- secretaris
Rie Zevering
- bestuurslid, 2de voorzitter
Joop van Capelle
- bestuurslid, 2de penningmeester
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