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Jaarverslag 2017
Algemeen
De Stichting Vrienden van Naarderheem heeft ten doel het, in overleg met de Raad
van Bestuur van Vivium en/of de klantgroepdirecteur, bevorderen van de
mogelijkheden tot verbetering van het leefmilieu in het Naardense Verpleeghuis
Naarderheem van de in 2002 opgerichte Vivium Zorggroep. Het gaat er dus om iets
extra’s toe te voegen aan de toegewijde verzorging in Naarderheem. Iets dat niet uit
de ter beschikking staande financiële middelen gedekt kan worden.
De Stichting Vrienden van Naarderheem is actief op het gebied van
fondsenwerving, zodat er middelen worden verkregen ter financiering van de
recreatie, bijvoorbeeld de rolstoelbus, muziek, speciale activiteiten, enz.
Naarderheem heeft zich gespecialiseerd op de geriatrische zorg voor cliënten na een
CVA en voor cliënten die na een operatie voor een nieuwe knie of heup revalidatie
nodig hebben. Daarnaast verblijven op de afdeling De Vesting ouderen met
dementie.
In 2016 besloot de Raad van Bestuur van Vivium dat de bewoners van De Vesting
verpleegd zullen worden onder leiding van de zorgmanager van de Antoniushof in
Bussum, eveneens een verpleeghuis van de Vivium Zorggroep.

Inkomsten
Een overzicht van de inkomsten, de Winst- en Verliesrekening 2017, is
toegevoegd aan dit verslag op pagina 5.
Opmerkelijk is dat de bijdrage van de kerken in 2017 met €603,-- veel lager is
dan die van vorig jaar en lager dan begroot.
In 2017 ontvingen we bericht dat we een groot bedrag uit een nalatenschap zullen
ontvangen. Dit jaar werd alvast een voorschot uitbetaald van €150.000,--.
We zullen het geld met de grootste zorg beheren.

Uitgaven
Een overzicht van de uitgaven, de Winst- en Verliesrekening 2017, is
toegevoegd aan dit verslag op pagina 5.
In 2017 betaalden de Vrienden de:
– Exploitatie van de Rolstoelbus. De kosten waren €4.500,--.
Doordat Naarderheem zich de laatste jaren meer toelegt op revalidatie,
wordt de bus steeds minder gebruikt. Na inventarisatie in 2017 blijkt dat de
bus ongeveer 25 keer per jaar in gebruik is, terwijl de kosten gemiddeld
€4.500,-- per jaar zijn .
In december 2017 heeft het bestuur het besluit genomen om de exploitatie
van de bus niet meer op zich nemen. Wel staat het bestuur positief tegenover
een eventuele bijdrage aan Naarderheem bij hoge vervoerskosten.
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Bestemmingen (Projecten) voor de afdeling De Vesting
De Vrienden steunden in 2017 de volgende projecten van De Vesting:
* In januari ontvingen we een aanvraag om de inrichting te financieren van
een welzijnsruimte. Eén dag in de week is er een kapster aanwezig; de
andere dagen is het een ontspanningsruimte. Geschatte kosten €13.957,--.
De Vrienden zegden de helft hiervan toe; zij stonden garant voor het gehele
bedrag. De andere aangeschreven stichting trok zich echter terug, zodat de
Vrienden de werkelijke kosten betaalden, ad €13.292,--.
* De toegangsdeur naar de afdeling werd beplakt met deurstickers.
Kosten €350,--.
* Er werd een Laatste Zorg meubel gekocht. Dit is een verrijdbaar kastje
met muziek-installatie, koelkastje, koffieapparaat, verzorgingsproducten
voor familie die overnacht en informatie over overlijden. Geschatte kosten
€2.000,--, werkelijke kosten ruim €1.864,--.
* Fietslabyrint. Dit is een bewegingstoestel. Als het in (fiets)beweging wordt
gebracht, verschijnt op een monitor een fietsroute. De kosten waren
€5.445,--.
* Voor de binnentuin van De Vesting werd tuinmeubilair gekocht. De kosten
waren €11.635,--.
–-----------------Eind 2017 waren nog drie projecten van De Vesting in behandeling.
Deze zijn in 2017 door de Vrienden goedgekeurd en zullen in 2018
waarschijnlijk gerealiseerd worden. Het zijn:
* Inrichting 4 huiskamers. De huiskamers worden in verschillende
leefstijlen ingericht met meubilair, foto's, e.d. maar ook met een keuken
waar iedere avond gekookt wordt. Geschatte kosten zijn €95.000,--.
* Men wil de bewoners van de Vesting meer muziek aanbieden. De aanwezige
iPads worden niet optimaal gebruikt. Onderzocht wordt wat nodig is.
Geschatte kosten zijn €480,--.
* De wens is om voor iedere huiskamer een radio en CD speler met
nostalgische uitstraling aan te schaffen. Geschatte kosten €432,--.

–

Bestemmingen (Projecten) voor de afdeling Geriatrische
Revalidatie Zorg (GRZ)
De Vrienden steunden in 2017 de volgende projecten van de GRZ:
* Voor Welzijnsactiviteiten in het Transitorium werd door De Vrienden
€798,-- betaald.
* Voor het aankleden van gangen en kamers werden muurposters besteld.
Geschatte kosten waren €3.000,--. Doordat het ophangen van de posters
niet altijd mogelijk was, konden minder posters geplaatst worden dan
gedacht en waren de werkelijke kosten lager, namelijk €860,--.
* In de Bloemenbuurt verblijven cliënten langer dan het gemiddelde
revalidatietraject van zes weken. Vandaar dat er op deze afdeling meer
aandacht gegeven wordt aan dagbesteding en sociale contacten.
Om even “aan te schuiven” zou Naarderheem voor het Hortensiaplein in
de Bloemenbuurt graag makkelijk en licht verplaatsbaar meubilair
hebben. De Vrienden betaalden de kosten van €3.043,--.
* Voor de GRZ en voor het Transitorium wil men vrijwilligers opleiden tot
gecertificeerde handmasseuses. De totale kosten van opleiding en het
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handmassagetoestel zijn €6.321,--. Voorgesteld wordt dat De Vrienden
de helft betalen (€3.165,--).
* Voor de eerste en tweede verdieping en voor de Bloemenbuurt zijn gewone
en separatiegordijnen hard nodig. Deze laatste zorgen voor een optimale
privacy rondom het bed. Geschatte kosten €26.500,--. De Vrienden zeggen
toe de helft van de geschatte kosten te betalen (€13.250,--).
–------------------Eind 2017 waren nog drie projecten van de GRZ in behandeling. Deze
zijn goedgekeurd door De Vrienden en zullen in 2018 gerealiseerd worden.
Het zijn:
* Informatiezuil. Uit enquêtes onder revalidanten komt als regelmatig
verbeterpunt naar voren: de mate waarin men zich tijdig geïnformeerd voelt
tijdens het verblijf. Naarderheem kan hierin bijdragen door op een
laagdrempelige manier digitale informatie te geven via een infozuil.
Geschatte kosten €4.000,--.
* Digitale Projectieklokken. Cliënten bellen 's nachts de verpleegkundige
om de tijd te vragen. Als de tijd op de muur of op het plafond geprojecteerd
wordt, is de cliënt rustiger en kan de zorg zijn tijd besteden aan zorgtaken.
Geschatte kosten €7.650,--.
* De vleugel die in het Restaurant staat, is in een slechte conditie. Onderhoud
is noodzakelijk. Geschatte reparatiekosten, inclusief nieuwe hoes, €3.880,--.
Financieel verslag
Een overzicht van de financiële resultaten, de Winst- en Verliesrekening 2017,
is toegevoegd aan dit verslag op pagina 5.
Het volledige financiële verslag kan ingezien worden na telefonische afspraak
met de penningmeester (tel. 035- 6942180).
Nieuwsbrief
Om donateurs en andere betrokkenen op de hoogte te houden werd jaarlijks een
Nieuwsbrief rondgestuurd.
Bestuur
In april 2017 is het bestuur uitgebreid met de komst van de heer P.J.A. van Rossum
in de functie van tweede penningmeester.
Eind 2017 bestond het bestuur uit:
De heer H. Albers, Huizen
Mevrouw A.M. de Wachter, Naarden

Voorzitter
Secretaris

De heer F.H.T.M. van Vugt, Naarden
De heer P.J.A. van Rossum, Naarden

Penningmeester
Tweede penningmeester
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Winst- en Verliesrekening 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------Inkomsten
Werkelijk '17
Werkelijk '16
Begroting '17
€
€
€
--------------------------------------------------------------------------------------------Donaties
3.813,34
3.836,34
3.800,-Donaties Vivium
–
75,00
Giften
–
–
Bijdragen kerken
603,13
2.168,94
1.400,-150.000,00
60.659,92
Nalatenschap
Rolstoelbus
–
2,70
Collectes Naarderheem
327,86
217,43
200,-Rente
243,29
599,38
600,-Verkoop iPads
25,00
350,00
------------------------Totaal
155.012,62
67.909,71
--------------------------------------------------------------------------------------------Uitgaven
Werkelijk '17
Werkelijk '16
Begroting '17
€
€
€
---------------------------------------------------------------------------------------------Rolstoelbus
4.500,61
4.426,88
4.350,-Algemene kosten
397,50
72,73
80,-Bankkosten
134,55
127,50
125,-Bureau Matthat
508,20
635,25
650,-Bestemmingen
– De Vesting
* Digitale piano
–
999,00
* Welzijnsruimte
13.291,71
* Deurstickers
350,00
* Laatste Zorgmeubel
1.864,37
* Fietslabyrint
5.445,00
* Tuinmeubilair
11.634,89
– Geriatrische Revalidatie Zorg
* Nieuwe posters
859,76
* Hortensiaplein
3.043,15
* Handmassagetoestel
3.165,00
* Gordijnen
13.250,00
* Welzijnsact. Transitorium
798,00
384,90
* Welzijnsact. Naarderheem
–
1.678,68
-------------------------Totaal
59.242,74
8.324,94
–----------------------------------------------------------------------------------------------Resultaat: Inkomsten
155.012,62
Uitgaven
59.242,74
–------------- –
Voordelig saldo
€95.769,88

Pagina 5

24/5/2018

Beleidsplan rest 2018, 2019 en volgende jaren
Algemeen
– Door de uitgifte van een Nieuwsbrief, die aan de donateurs en andere
betrokkenen van de Vrienden wordt gezonden, zal getracht worden om het
aantal donateurs en de hoogte van de bijdragen te vergroten.
– De giften van de kerken vormen een belangrijke basis voor het financieren
van de activiteiten. Er zal getracht worden het Jaarverslag en het Beleidsplan
zo vroeg mogelijk in het jaar te verzenden.
– Aandacht zal worden besteed aan de mogelijkheid om een voor de belasting
aftrekbaar bedrag als legaat aan de Vrienden van Naarderheem na te laten.
Lopende projecten
Zowel voor De Vesting als voor de GRZ was eind 2017 nog een aantal projecten in
behandeling. Ze zijn door de Vrienden goedgekeurd en zullen waarschijnlijk in
2018 gerealiseerd worden.
De projecten van de GRZ werden alle drie begin 2018 gerealiseerd en door De
Vrienden betaald:
– De kosten van de informatiezuil waren €3.995,--;
– voor de Digitale Projectieklokken werd €7.654,-- betaald;
– de reparatie van de vleugel kostte €3.730,-- + €150,-- voor de hoes.(= €3.880,--).
Andere activiteiten
In goed overleg met Naarderheem zal jaarlijks een aantal niet tevoren vastgestelde
activiteiten financieel gesteund of georganiseerd worden.
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Stichting Vrienden van Naarderheem
Secretariaat: Verlengde Fortlaan 4,
1412CX NAARDEN
E-mail: vriendennaarderheem@vivium.nl
RABO-bank: NL43 RABO 0343 7822 19
t.n.v. Stichting Vrienden van Naarderheem
NAARDEN
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