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Jaarverslag 2020

Projecten
Snoezeftheater Droomdal verhuist in de loop van 2O2L naar het nieuwe centrumgebouw Plein 6. Bij
die verhuizing kan een deel van de inventaris mee verhuizen, maar een ander deel was na J.5 jaar
intensief gebruik aan vervanging toe. De Stichting Vrienden heeft bijgedragen aan de inrichting van
het nieuwe Droomdal.

De afdeling Deeltijdzorg ontving een b'rjdrage voor een interactieve pÍojector voor de naschoolse
opvang, de logeeropvang en het parttime wonen.

De speel-o-theek kreeg opvallend veelvragen voor het lenen van een duofiets om er met cl iënten op
uit te kunnen gaan. De StictÉing Vrienden heeft de aanschafvan deze duofiets met
trapondersteun ing bekostigd.

Vanuit het platform EMB kwam de vraag voor financiering van spelmateriaal voor ernstig
meervoudig beperhe cl iënten, onder te brengen biJ de speel-o-theek, zodat het materiaalgeleend
kan worden door verschil lende woningen. Deze aanvraag is gehonoreerd. Zo ook de aanvraag voor
de box'Kanjers in de keuken', een inspiratiebox die door een woning geleend kan worden om uit te
proberen of het lukt om met behulp van de daarin beschikbare ideeën en hulpmiddelen, ernstig
meervoudig beperkte cliënten te betrekken bij kook- of ba kactiviteiten.

Vanuit de fysiotherapie was er aanvraag voor beweegtrainer voor een woning in Nieuw-Vennep. Die
aanvraag is gehonoreerd, met de afspraak dat de beweegtrainer op de dagbested ingslocatie
geplaatst zal worden als die weer geopend wordt.

Afdeling Vrije tijd en Vrijwilligers heeft, met een bfdrage van de Stichting Vrienden, het jaar sfeervol
kunnen afsluiten met de 'Kerstverbindin g 2020' , een verlicht woonzorgpark met kerstbomen voor
bewoners en hun verwanten, vrijwilligers en begeleiders.

Finonciën
Het eigen vermogen van de Stichting Vrienden is afgenomen, aangezien de uitgaven het bedrag dat
binnenkwam aan eenmalige en jaarlijkse giften overtroffen. Het totaalbedrag van de vaste donaties
is lager dan in 2019 door een kleiner aantal donateurs. Het bedrag dat aan eenmalige giften
binnenkwam steeg. Onder deze giften een grote gift "voor een beter 2021". Verder betrof het onder
meer giften ter herinnering aan het overlijden van de vroegere geneesh eer-directeu r Trijnie Pouwels
en een gift ter gelegenheid van de 100" verjaardag van de vader van een cl iënt.

Het bestuur spreekt zijn dank uit aan allen die de Stichting Vrienden financieelsteunen en zo het
realiseren van mooie projecten mogel'rjk maken,
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