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1.

Inleiding

De

Stichting ‘Vrienden van Torenerf’ is specifiek opgericht om de bewoners en het
personeel van zorgcentrum “Torenerf” iets extra’s te bieden, ‘iets’ wat niet betaald c.q.
gefinancierd wordt vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Iets extra’s bieden, in welke vorm dan ook (als het maar gerealiseerd kan worden), kost
ook geld. Met het genereren van (financiële) middelen voor bepaalde projecten hoopt het
bestuur van de Stichting de doelstelling, zoals beschreven in de statuten van de Stichting,
te halen en ervoor te zorgen dat bewoners en personeel een brede blijde glimlach op het
gelaat krijgen.
In deze tijd wordt veel over de zorg gezegd en gesproken. Veelal in negatieve zin en te
weinig in positieve zin, maar goed beschouwd is het verzorgende personeel, waarvan er
wellicht te weinig is, goed voor de bewoners en werken zij hard aan de zorg. De handen
aan bed geven voldoening en zorgen voor een glimlach.
De Cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van
“Torenerf” en overlegt regelmatig daaromtrent met het management, in casu de
regiomanager van de Zorgcirkel.
Om de bewoners aangename dagen te bezorgen is er een team Activiteitenbegeleiding. Zij
organiseren vele activiteiten. Muziek, beweging voor ouderen, schilderen, bingo etc.
Maandelijks (op de eerste zondag) is er een ErfCafé met een bijzonder optreden van een
artiest of artiesten. Er wordt een drankje geserveerd, evenals een lekker hapje.
Dit alles bij elkaar maakt dat ouder worden niet triest is en dat de bewoners zolang mogelijk
niet in eenzaamheid, liefst helemaal geen eenzaamheid, leven, maar opgewekt in
“Torenerf” kunnen verblijven.
Mede namens het bestuur hoop ik op voortzetting van de samenwerking met U allen en
dat de Stichting Vrienden van ‘Torenerf’ nog lange tijd iets extra’s voor de bewoners en
het personeel mag en kan doen.

Gurie Lelie-Rezée
secretaris
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2.

Organisatie

Naam:
Adres zorgcentrum:
Postcode:
Plaats:

Stichting ‘Vrienden van Torenerf’
Prins van Oranjestraat 1
1531 GA
Wormer

Statutaire naam:
Statutair gevestigd:
Rechtsvorm:
Oprichtingsdatum:
Kamer van Koophandel:
Website:
Bankrekening:

Stichting Vrienden van Torenerf
Wormer
Stichting
10 december 1999
35031214
in de maak
NL15 RABO 0103 5219.68 t.n.v. Stichting Vrienden van Torenerf

Secretariaat:

Haremakers 1
1531 LA Wormer
075 642 8500
g.lelie@hetnet.nl

Telefoonnummer:
E-mailadres:
Doelstelling:

De stichting heeft als doel het verlenen van financiële
ondersteuning in die gevallen, die bevorderlijk worden geacht
voor het welzijn van de bewoners en het personeel van de
zorginstelling “Torenerf” te Wormer.

Bestuur (per 31-12-2018):
Cor Burger
Gurie Lelie-Rezée
Simon Splinter
Erwin Veken
Henk Videler
Bas Anepool

voorzitter
secretaris
penningmeester (tot en met 17 april 2018)
penningmeester (vanaf 17 april 2018)
bestuurslid (namens de cliëntenraad)
bestuurslid (vanaf 26 november 2018)

Het bestuur van de Stichting opereert op basis van vrijwilligheid, zonder dat daar enige
vergoeding tegenover staat. Uitgezonderd vergoeding voor aantoonbaar gemaakte kosten.
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3.

Algemeen verslag

“Als niks zeker is, is veel mogelijk”
Het beleid van het bestuur is van meet af aan primair gericht op financiële ondersteuning
van de bewoners van zorgcentrum “Torenerf” en secundair van het personeel. Te aller tijde
passend binnen de doelstelling van de Stichting. Het verblijf van met name de bewoners
moet zo aangenaam mogelijk gemaakt worden; een ondersteunende rol van de Stichting
Vrienden van “Torenerf” kan daarbij van groot belang zijn.
Bij het opstarten van projecten, in casu het ondersteunen van projecten en activiteiten,
zal het bestuur altijd rekening houden met de financiële mogelijkheden. Het kan zijn dat
er middelen gegenereerd moeten worden om de ondersteuning zo optimaal te laten
verlopen. Dit betekent dat onderzocht wordt of het werven van fondsen haalbaar is; dit zal
geheel afhangen van de inhoud van het project dan wel de activiteit.
In dit verslagjaar besloot het bestuur in december een attentie aan de
bewoners en het personeel te geven. Voor de bewoners werd dit een
beschuitbus gevuld met beschuiten (48 stuks werden hiervoor
aangekocht). Voor het personeel gold een bijdrage in de Kerstborrel bij
Café Groos; hierbij werd tevens een balpoint met inscriptie (105 in totaal)
gegeven.
Het bestuur hield in 2018 een viertal vergaderingen.
Voorts was er nog een overleg met de regiomanager mevrouw M. Kuipers. Afgesproken
werd dat de opbrengst van verkoop van spullen uit de zogenoemde ‘Winkel van Sinkel’ ten
goede zou komen van de Stichting Vrienden van Torenerf.
Verder was er een aantal gesprekken met hoofd Activiteitenbegeleiding van het
zorgcentrum “Torenerf”
Voorts werd in 2018 het beleidsplan 2019 – 2023 ontworpen en door het bestuur
vastgesteld. In dit beleidsplan is onder meer de werkwijze van de Stichting beschreven.
Verder is een zogeheten ‘Interne procuratieregeling’ samengesteld en vastgelegd.
Er werd een aanvang gemaakt met de aanvraag voor een ANBI-status. Het wachten is nog
op de voltooiing van de website, die wordt door een externe partij tegen een geringe
vergoeding opgezet. Jaarlijks zullen daar domeinkosten voor betaald moeten worden. In
2019 zal de website een feit zijn en naar verwachting ook de ANBI-status.
Voor 2019 zal het bestuur contact onderhouden met de cliëntenraad en met de
Activiteitenbegeleiding over bijzondere projecten en/of activiteiten.
Het bestuur zal ook in 2019 verder gaan
met het uitbouwen en het profileren van
de Stichting. Van harte hoopt het bestuur
dat de Stichting door zij dit jaarverslag
lezen ondersteund wordt en de Stichting
een warm hart wordt toegedragen door
een financiële bijdrage.
Samen moeten we het doen, toch?
Bouw mee aan samen zorgen voor een
aangename mooie tijd van bewoners en
personeel.
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