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Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring

Opdracht

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Verantwoordelijkheid van de accountant

Bevestiging

Hoogachtend,
DSA Zeist Accountants & Belastingadviseurs

R. van Steenbergen
Accountant-Administratieconsulent

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2013 van uw stichting.

De balans per 31 december 2013, de staat van baten en lasten over 2013 en de toelichting, welke tezamen de 
jaarrekening 2013 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellings-opdrachten, 
bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het 
samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het 
samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte 
gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de 
getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te 
Zeist bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de winst- en verliesrekening over 2013 met de 
toelichting samengesteld.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de 
grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende 
Burgerlijk Wetboek (BW).

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in 
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en 
beroepsregels.

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting 
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor 
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 
gaarne bereid.

 - 3 -



D S A ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

Z E I S T ACCOUNTANTS-ADMINISTRATIECONSULENTEN

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Statutenwijziging
Op 21 april 2010 heeft de laatste statutenwijziging plaatsgevonden inzake wijziging naam en doelstelling; zie 
onder "Oprichting" en "Doelstelling" zoals hiervoor vermeld.

Het bestuur wordt per heden gevormd door :
- voorzitter                                      : de heer L.G.M. Verwer (herbenoemd vanaf  01-10-2012 )
- secretaris                                     : mevrouw H.J. Jansen- van Leusden (herbenoemd vanaf  21-08-2011)
- penningmeester                           : de heer J.C.A Kestens ( herbenoemd vanaf 05-08-2013 )
- overige                                         : mevrouw H. de Boer ( herbenoemd vanaf 05-08-2013 )                                                     

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist is als een vereniging ( Vereniging Het Groene Kruis) op 30 
november 1928 opgericht.
Tot 27 december 1995 bleef de Stichting een vereniging met als laatste naam Vereniging Kruiswerk Zeist.
Op dezelfde datum werd de vereniging omgezet in een stichting met de naam Stichting Ondersteuning 
Gezondheidszorg Zeist.
Op 17 juni 1996 vond een juridische fusie tussen Stichting Ondersteuning Gezondheidszorg Zeist en Stichting 
Steun aan het kruiswerk in de gemeente Zeist plaats. Daarbij was Stichting Ondersteuning Gezondheidszorg 
Zeist de verkrijgende rechtspersoon.
Op 21 april 2010 is de naam van de Stichting Ondersteuning Gezondheidszorg Zeist gewijzigd in Stichting 
Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist.

De doelstelling van Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist wordt in artikel 2 van de statuten als volgt 
omschreven:

1.    De stichting heeft ten doel: het verstrekken van geld aan:
       a.  instellingen voor de zorg en welzijn met werkgebied in de gemeente Zeist of bij opheffing daarvan
            als zelfstandige gemeente, het gebied van de voormalige gemeente Zeist, of
       b.  instellingen voor de zorg en welzijn die zowel werkzaam zijn voor inwoners van de gemeente 
            Zeist als voor inwoners voor één of meer gemeenten in de regio van Zeist en naar het oordeel van
            het bestuur van de stichting van aanmerkelijk belang zijn voor de zorg en het welzijn van inwoners
            van de gemeente Zeist,
en voorts al hetgeen met één en ander rechtsstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin des woords,
2.    de stichting beoogt niet het maken van winst.
3.    de stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door het verstrekken van bijdragen, eventueel onder
       het beding van andere voorwaarden door het bestuur van de stichting te stellen.
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1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 23.214 100,0% 32.614 100,0%

Kosten projecten 42.659 183,8% 36.909 113,2%

Bruto exploitatieresultaat -19.445 -83,8% -4.295 -13,2%

Bestuurskosten 1.600 6,9% 1.624 5,0%

Administratiekosten 900 3,9% 887 2,7%

Overige kosten 2.207 9,5% 3.839 11,8%

Beheerslasten 4.707 20,3% 6.350 19,5%

Resultaat -24.152 -104,1% -10.645 -32,7%

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:
Daling van:

Bestuurskosten 24

Overige kosten 1.632
1.656

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Daling van:

Baten 9.400

Stijging van:

kosten projecten 5.750

Administratiekosten 13
15.163

Daling resultaat 13.507

Het resultaat 2013 is ten opzichte van 2012 gedaald met € 13.507,--. De ontwikkeling van het resultaat 2013 
ten opzichte van 2012 kan als volgt worden weergegeven:

2013 2012

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 
gebaseerd op de staat van baten en lasten.
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2.1  Balans per 31 december 2013
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overige vorderingen 21.312 28.931
21.312 28.931

Effecten 400.000 400.000

Liquide middelen 880.716 928.817

Totaal activazijde 1.302.028 1.357.748

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal 197.071 197.071

Overige reserves 1.038.952 1.063.104

1.236.023    1.260.175    

Voorzieningen 
Overige voorzieningen 44.875 34.420

44.875 34.420

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 1.327 -

Overige schulden 19.803 63.153
21.130 63.153

Totaal passivazijde 1.302.028 1.357.748

31 december 2013 31 december 2012

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 juli 2014

31 december 2013 31 december 2012
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2.2  Staat van baten en lasten over 2013

2013 2012

€ €

Rente 23.214 32.614

Baten 23.214 32.614

Kosten projecten 42.659 36.909

Activiteitenlasten 42.659 36.909

Bestuurskosten 1.600 1.624

Administratiekosten 900 887

Overige kosten 2.207 3.839

Beheerslasten 4.707 6.350

Resultaat -24.152 -10.645

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 juli 2014
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Effecten (opgenomen onder de vlottende activa)

Liquide middelen

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten (aandelen en obligaties) worden (per fonds) 
gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en 
kasmiddelen.

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder 
aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebasseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving.

Het verstrekken van geld aan:
a. instellingen voor de zorg en welzijn met werkgebied in de gemeente Zeist of bij opheffing daarvan
    als zelfstandige gemeente, het gebied van de voormalige gemeente Zeist, of
b.  instellingen voor de zorg en welzijn die zowel werkzaam zijn voor inwoners voor de gemeente 
     Zeist als voor inwoners voor één of meer gemeenten in de regio van Zeist en naar het oordeel van
     het bestuur van de stichting van aanmerkelijk belang zijn voor de zorg en het welzijn van inwoners
     van de gemeente Zeist,

De activiteiten van Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist,  gevestigd aan de Drostestraat 4a, 
3958 BK  te Amerongen, bestaan voornamelijk uit:
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

Voorzieningen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Project kosten

Beheerslasten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek 
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van 
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden, voorzover 
niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. 
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De 
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder de Project kosten wordt verstaan de direct aan de projecten toe te rekenen kosten.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 
waarvoor de stichting is opgericht.

De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

Er zijn geen rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen.

 - 10 -



D S A ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

Z E I S T ACCOUNTANTS-ADMINISTRATIECONSULENTEN

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA
31-12-2013 31-12-2012

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen
Te ontvangen rente bank 17.055 23.808

Te ontvangen rente effecten 4.257 5.123
21.312 28.931

nominaal Beurswaarde 31-12-2013 31-12-2012
€ € € €

Effecten

Effecten  Ned. Waterschapsbank 400.000 410.640 400.000 400.000

Obligaties variabele rente -2011/2021

Liquide middelen
ABN AMRO bank 50.43.68.737 - 6.908

ABN AMRO bank 60.81.83.261 81 81

ABN AMRO bank 61.20.77.268 - 147.156

ABN AMRO bank 61.33.90.040 880.635 774.672
880.716 928.817
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

31-12-2013 31-12-2012
€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 31 december 197.071 197.071

Overige reserve
Stand per 1 januari 1.063.104 1.073.749

Bestemming resultaat boekjaar -24.152 -10.645

Stand per 31 december 1.038.952 1.063.104

VOORZIENINGEN
Project voorzieningen

Voorziening Vitras 44.875 34.420

Voorziening Vitras

Saldo 1 januari 34.420 74.420

Project Smartphones uitrol uitbetaald - -20.000

Project Smartphones uitrol toegezegd - -20.000

Mutatie minder toezegging project Smartphones uitrol 10.455 -

Stand per 31 december 44.875 34.420

Dit betreft de som van het kapitaal van Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist op 17 juni 1996 en van 
het bij de fusie per 17 juni 1996 ingebrachte kapitaal van de voormalige Stichting Steun aan het kruiswerk in 
de gemeente Zeist.      

In het jaar waarin toezeggingen worden gedaan voor genoemde projecten wordt het daarmee gemoeide 
bedrag opgenomen ten laste van de staat van baten en lasten en tevens een vrijval uit de voorziening ten 
gunste van de staat van baten en lasten.

De Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn heeft in 2006 door fusie met Stichting Steun aan het Kruiswerk in 
de gemeente Zeist de eigendom verworven van het pand Amalia van Solmslaan 27 te Zeist. De Stichting 
Steun aan het Kruiswerk in de gemeente Zeist had dit pand reeds vanaf 1979 in eigendom.
In het verleden is nagegaan of  vanwege verkoop van die woning in 2007 en de realisatie van een boekwinst 
van EUR 525.000 een verplichting bestaat om 85 % van die winst af te dragen.

Op 13 september 2010 is er een brief ontvangen van het Zorg kantoor Utrecht, waarin vermeld wordt dat Agis 
Zorgverzekering N.V. als rechtsopvolger van ANOVA en Regionaal Ziekenfonds Midden Nederland, geen 
vorderingen heeft op Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist om een deel van de gerealiseerde netto-
opbrengst van het onroerend goed af te dragen.

Tevens is er een brief op 2 juni 2010 ontvangen van Vitras/CMD waarmee deze ( als rechtsopvolger van 
stichting Kruiswerk Organisatie Zuid Oost Utrecht die in 1990 de kruiswerkactiviteiten heeft overgenomen ) 
verklaart dat het vermogen van Kruiswerk Zeist destijds rechtmatig is verdeeld en dat evenmin uit hoofde van 
een andere toezegging een claim op het huidige vermogen van Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn kan 
worden gelegd. Wel is toen aan Vitras/CMD toegezegd een bedrag van € 100.000 te bestemmen voor één of 
meer projecten van Vitras/CMD.
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2.4  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2013 31-12-2012
€ €

Schulden aan kredietinstellingen

ABN ARMO 05.04.368.737 1.327 -

Overige schulden
Accountantskosten 2013 cq. 2012 1.800 900

Project Spel door ontmoeting 5.000 -

Project Mantelzorg train de trainer 2.500 -

Project Mantelzorg 5.503 5.503

Project Smartphones uitrol / Vitras - 20.000

Project Werkartaal - 26.750

Project Vrienden van Nassau Odijckhof - 10.000

Project Support 4You 5.000 -
19.803 63.153
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten
2013 2012

€ €

Baten 
Rente ABN AMRO bank vermogensspaarrekening 17.055 23.808

Rente ABN AMRO obligaties 6.621 9.255

Kosten effecten -462 -449
23.214 32.614

Kosten projecten
Project Ver.Vrienden van Nassau Odijckhof wordt uitbetaald in 2013 10.000

Project Werkartaal wordt uitbetaald in 2013 26.750

Project plan van aanpak Smartphones / Vitras In 2012 uit betaald 10.000

Af: in 2011 reeds opgenomen als kort lopende schuld -10.000

Project uitrol Smartphones / Vitras In 2012 uit betaald 20.000

Project uitrol Smartphones / Vitras nog toegezegd 20.000

Af: in 2012 vrijgevallen uit voorziening -40.000

Project Werkartaal 26.750

Af: Vrijval kortlopende schuld Project Werkartaal -26.750

Project Vrienden van Nassau Odijckhof 10.000

Af: Vrijval kortlopende schuld Project Vrienden van Nassau Odijckhof -10.000

Project uitrol Smartphones / Vitras toegezegd 20.000

Af: mutatie minder toezegging Project uitrol Smartphones / Vitras -10.455

Af: in 2013 vrijgevallen uit voorziening Vitras -9.545

Project Wijkteam Zeist Oost (uitbetaald in 2013 ) 20.000 -

Project Dag van de Mantelzorg (uitbetaald in 2013 ) 5.000 -

Project Support 4You 5.000 -

Project Mantelzorg Train de trainer ( € 5.000 uitbetaald in 2013 ) 7.500 -

Project Spel door ontmoeting 5.000 -

Bijeenkomst voormalig wijkverpleegkundige uit Zeist 159 159
42.659 36.909

Bestuurskosten
Bestuursvergoedingen leden dagelijksbestuur 1.600 1.600

Bijdrage Kamer van Koophandel - 24
1.600 1.624

Administratiekosten
Samenstelling jaarrekening 2013 cq. 2012 900 900

Vrijval accountantskosten voorgaande jaren - -13
900 887

Voor een gedetailleerd overzicht van de projecten verwijzen wij u naar bijlage 4.2 van dit rapport
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten
2013 2012

€ €

Overige kosten
Abonnementen en kantoorbenodigdheden 26 44

Bankkosten 95 21

Aankoop 4 Apple Ipads - 2.432

Bestuursverzekering 454 411

Kosten website 227 892

Representatiekosten 1.405 39
2.207 3.839

Het bestuur van de Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist

 De heer L.G.M. Verwer                                                     De heer J.C.A. Kestens
 Voorzitter                                                                           Penningmeester

De rekening van baten en lasten over 2013 sluit met nadelig saldo van € 24.152
Het nadelige saldo is onttrokken aan de overige reserves

Bestemming van saldo baten en lasten 
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3.  Overige gegevens

3.1  Wettelijke vrijstelling

3.2  Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012

3.3  Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013

De bepalingen in BW2 Titel 9 zijn op de Stichting niet van toepassing. De Stichting is niet onderworpen aan de 
verplichting tot het instellen van accountantscontrole.
Bij dit rapport is een samenstellingsverklaring afgegeven; vermeld in onderdeel 1.1 van dit rapport.

De jaarrekening 2012 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 12 december 2013. Het bestuur 
heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2013 wordt verwezen naar de toelichting van de staat van 
baten en lasten.
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4.1  Bestuursverslag 2013

Over 5 projecten willen wij iets zeggen.

In 2013 heeft het bestuur van de Stichting het bestaande contact met diverse zorg- en welzijnsinstellingen in 
de gemeente Zeist voortgezet en is zij nieuwe contacten met andere instellingen aangegaan. In totaal heeft de 
Stichting in 2013 het bedrag ad  € 76.295 voor zorg en welzijnprojecten in Zeist betaald.

Het bestuur van de Stichting heeft diverse malen met de projectleidster  gesproken en waar dat mogelijk was, 
met haar meegedacht. Dit project is ondersteund met EUR 23.077. 

Dit streven kan alleen worden bereikt als gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen de handen in elkaar slaan. 
In Zeist Oost is daartoe een Sociaal Wijkteam opgezet en is begonnen met de kanteling van de zorg. Met 
kanteling wordt bedoeld dat eerst wordt uitgezocht of een cliënt een of meerdere hulpvragen heeft en 
vervolgens wat hij en zijn omgeving (familie, buurtbewoners) daaraan kunnen doen. Pas als die hulp niet 
voldoende is, wordt voor de belangrijkste hulpvraag de betreffende hulpverlener uit de 1e lijn of 2e lijn 
ingeschakeld, die dan zo nodig contact houdt met hulpverleners voor de andere hulpvragen. De eerste fase 
van de pilot in Zeist Oost is goed gegaan. Het was wel een uitdaging voor de verschillende disciplines in het 
wijkteam om samen te gaan werken. De gemeente Zeist heeft eind 2013 - met gebruik van de bevindingen 
van het wijkteam een beleidsvisie voor de zorg in de Gemeente Zeist opgesteld. 

Deze pilot was ingedeeld in twee fases. De eerste fase liep van 1 april t/m 30 september 2013 en de tweede 
van 1 oktober 2013 tot 1 mei 2014. Bij deze pilot gaat het om het opzetten van een nieuwe aanpak en 
organisatie voor zorg en welzijn in Zeist Oost. Dit houdt verband met de decentralisatie van delen van de 
extramurale zorg vanaf 1 januari 2015. Na 1 januari 2015 zal de thuiszorg door de zorgverzekeraars worden 
betaald  (wijziging Zorgverzekeringswet) en de thuisbegeleiding en  jeugdzorg voor rekening komen van de 
gemeente Zeist (wijziging Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Aangezien de gemeente Zeist voor de 
uitbreiding van haar taken onder de WMO waarschijnlijk minder geld per jaar krijgt dan tot 2015 vanuit de 
AWBZ of door de provincie Utrecht wordt uitgegeven, zullen de kosten van de zorg moeten worden verlaagd. 
Streven is dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit in de zorg, zeker niet voor mensen die dat nodig 
hebben. 

1. 1. Pilot Sociaal Wijkteam Zeist Oost.  

Tevens werd aangegeven hoe ieder van die types het beste kan worden begeleid. Uit het onderzoek bleek dat 
huisartsen en andere hulpverleners nog te weinig oog hebben voor de problematiek van mantelzorgers van de 
types eenzamen en opgeslorpten, terwijl die wel hun aandacht nodig hebben. Daarop zijn Altrecht Senioren en 
Meander Omnium een nieuw project Train de Trainers begonnen waarin de twee projectleidsters 
hulpverleners gaan trainen hoe ze met die mantelzorgers moeten omgaan.   

Het onderzoeksproject van Meander Omnium, Altrecht en Vrije Universiteit Amsterdam is in 2013 afgerond. 
Op 17 oktober 2013 was er door hen een Symposium in het nieuwe wijkcentrum Zeist West georganiseerd. 
De twee projectleidsters van het project presenteerden daar de bevindingen van hun onderzoek. Uit het 
onderzoek kwamen drie types van mantelzorgers naar voren (zgn. ondersteuners, eenzamen en 
opgeslorpten) en werden aanbevelingen gedaan hoe de taken voor elk van die types kunnen worden verlicht. 

2. Het onderzoeksproject Mantelzorg van ouderen met  psychische problemen,  de Dag van de Mantelzorg en 

het project Train de Trainer.                                                 

 - 19 -



D S A ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

Z E I S T ACCOUNTANTS-ADMINISTRATIECONSULENTEN

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist

4.1  Bestuursverslag 2013

5. Spel door Ontmoeting in Zeist West.  

De oude rolstoelauto van Nassau Odijckhof Verpleeghuis is op 17 maart 2013 vervangen door een nieuwe. 
Daarmee wordt aan gehandicapte bewoners van Nassau Odijckhof weer de kans geboden om van tijd tot tijd 
een autoritje te maken met een eigen vrijwilliger als chauffeur. Dat aanbod gaat ook worden gedaan aan 
gehandicapten uit Zeist. De Stichting heeft voor EUR 10.000 aan de aanschafkosten meebetaald. 

4. Rolstoel auto voor gehandicapten in Driebergen en Zeist.      

Het gaat hier om een project van ’t Gilde voor potentiële schoolverlaters op het VMBO van de vier middelbare 
scholen in Zeist. Dankzij dit project krijgen die jongeren een coach die hen begeleidt en hopelijk weer 
voldoende oppept om het onderwijs te blijven volgen en daarmee de kansen voor hun toekomst te verhogen. 
De coaches zijn vrijwilligers die door deskundigen worden getraind en die van de benodigde boeken en andere 
info voor hun belangrijke taak worden voorzien. De Stichting heeft in 2013 voor dit project EUR 5000 
toegezegd.

3. Project Support 4You. 

In 2013 is het tweede en laatste deel van de toegezegde subsidie voor het onderzoeksproject (EUR 5500) en 
het eerste deel van het project Train de Trainers (EUR 5000) betaald en voor De Dag van de Mantelzorg een 
financiële ondersteuning ( EUR 5000) gegeven.                        

Ook heeft de Stichting in 2013 meegedaan aan de financiering van de Dag van de Mantelzorg en daarbij 
vooral aandacht gevraagd voor die mantelzorgers die zich op een dergelijk dag niet aan de feestelijke lunch 
laten zien. Aan de High Tea bij Abrona in Huis ter Heide  namen ruim 100 mantelzorgers deel.  Daarnaast 
kregen 450 mantelzorgers die daar niet bij waren, thuis een VVV-bon als dank voor hun verzorging van onze 
medemensen.  

De Stichting heeft van meet af aan de betrokken basisscholen en andere betrokkenen laten weten dat zij  het 
ontwikkelde plan positief waarderen.  Het werd echter een grote uitdaging dit project met zoveel betrokkenen 
goed van de grond te krijgen Zowel organisatorisch als financieel was het erg complex.  Eind 2013, hebben de 
Stichting en de gemeente Zeist daarom besloten gedurende een aantal maanden  een projectleider te gaan 
financieren, die een alomvattend ontwerp voor het gebied zou moeten opstellen waarmee hij alle partijen op 
een lijn zou kunnen brengen. De daaraan door de Stichting verleende bijdrage was € 5000.  Dat initiatief heeft 
er helaas niet toe geleid dat de betrokken partijen op een lijn zijn komen te zitten. Vooralsnog gaat iedere 
school nog voor een eigen ontmoetingsplaats.

Bij dit grotere plan sloten zich ook Meander Omnium, Basisbreed en KNM Kind en Co, aan.Het plan werd 
bovendien gesteund door Bewonersvereniging Brugakker, Bewonersgroep De Clomp, Werkgroep Natuurlijk 
Zeist-West en de Huurdersvereniging Flats Nijenheim.

In 2012 heeft de Christelijke basisschool De Sluis het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een open 
“ontmoetingsplaats” op de schoolpleinen van De Sluis ten behoeve van de wijk Zeist West. In de loop van 
2013  werd het plan uitgebreid tot  het Koppelveld bij de  Openbare basisschool De Koppel en tot de Griftzone 
bij de RK basisschool De Griffel en kreeg het de naam “ Spel door ontmoeting”. Dit uitgebreide gebied in de 
natuurlijke omgeving van De Grift zou een centrale plaats gaan vervullen in de wijk Zeist West. 
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Opzet blijft om met enige regelmaat bij te praten. Dergelijke gesprekken zijn voor ons van belang om op de 
hoogte te blijven van lopende of verwachte projecten voor zorg en welzijn waarin de Gemeente is betrokken. 
Dat geldt zeer zeker voor 2014 vanwege de voorbereiding op de zorgtaken die de Gemeente vanaf 1 januari 
2015 erbij krijgt. 

In 2014 zullen wij doorgaan met zorg en welzijnsprojecten die per 31 december 2013 nog in de pijplijn zaten 
en ook weer openstaan voor nieuwe innovatieve projecten voor zorg en welzijn die voor inwoners van Zeist zijn 
bedoeld. 

Zeist,  22 april 2014

Louk Verwer
Voorzitter

Ook in 2013 is er overleg geweest met wethouder Bodes de Vries van de gemeente Zeist en met diverse 
medewerkers van de gemeente. Vermeldenswaard is dat op 31 januari 2013 een  intentieverklaring werd 
ondertekend door de Gemeente Zeist en 14 instellingen en bedrijven die in zorg of welzijn in Zeist actief zijn.  
Daarmee werden zeven zgn. WMO pilots opgezet. Een daarvan is hierboven onder punt 1 vermeld. Het 
bestuur heeft de Gemeente intensief met de formulering van deze intentieverklaring ondersteund.

Ten slotte
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4.2  Overzicht projecten
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