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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

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

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2014 van uw stichting.

De balans per 31 december 2014, de staat van baten en lasten over 2014 en de toelichting, welke tezamen de 
jaarrekening 2014 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 2014 van Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te 
Zeist bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de winst- en verliesrekening over 2014 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.
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Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Statutenwijziging

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                           : mevrouw H. de Boer (herbenoemd vanaf 05-08-2013 en per 
                                                         01-08-2014 benoemd als penningmeester)
- overige                                         : de heer S.I.M. Bless ( per 01-08-2014 benoemd)                                                     
- overige                                         : de heer J.C.A. Kestens ( afgetreden 01-08-2014)                                      

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.

Op 21 april 2010 heeft de laatste statutenwijziging plaatsgevonden inzake wijziging naam en doelstelling; zie 
onder "Oprichting" en "Doelstelling" zoals hiervoor vermeld.
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Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 19.629 100,0% 23.214 100,0%

Activiteitenlasten 18.934 96,5% 42.659 183,8%

Bruto exploitatieresultaat 695 3,5% -19.445 -83,8%

Bestuurskosten 1.600 8,2% 1.600 6,9%

Administratiekosten 1.134 5,8% 900 3,9%

Overige kosten 2.750 14,0% 2.207 9,5%

Beheerslasten 5.484 28,0% 4.707 20,3%

Resultaat -4.789 -24,5% -24.152 -104,1%

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:
Daling van:

Kosten projecten 23.725
23.725

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Daling van:

Baten 3.585

Stijging van:

Administratiekosten 234

Overige kosten 543
4.362

Stijging resultaat 19.363

2014 2013

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 
gebaseerd op de staat van baten en lasten.

Het resultaat 2014 is ten opzichte van 2013 gestegen met € 19.363,--. De ontwikkeling van het resultaat 2014 
ten opzichte van 2013 kan als volgt worden weergegeven:
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Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist

2.1  Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overige vorderingen 18.109 21.312
18.109 21.312

Effecten 400.000 400.000

Liquide middelen 864.448 880.716

Totaal activazijde 1.282.557 1.302.028

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal 197.071 197.071

Overige reserves 1.034.163 1.038.952

1.231.234    1.236.023    

Voorzieningen 
Overige voorzieningen 27.775 44.875

27.775 44.875

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen - 1.327

Overige schulden 23.548 19.803
23.548 21.130

Totaal passivazijde 1.282.557 1.302.028

31 december 2014 31 december 2013

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 2015

31 december 2014 31 december 2013
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Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist

2.2  Staat van baten en lasten over 2014

2014 2013

€ €

Rente 19.629 23.214

Baten 19.629 23.214

Kosten projecten 18.934 42.659

Activiteitenlasten 18.934 42.659

Bestuurskosten 1.600 1.600

Administratiekosten 1.134 900

Overige kosten 2.750 2.207

Beheerslasten 5.484 4.707

Resultaat -4.789 -24.152

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 2015

 - 8 -



D S A ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

Z E I S T ACCOUNTANTS-ADMINISTRATIECONSULENTEN

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Effecten (opgenomen onder de vlottende activa)

Liquide middelen

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:

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

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.
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Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist

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

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.

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

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

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.

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 bij eerste 
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA
31-12-2014 31-12-2013

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen
Te ontvangen rente bank 13.458 17.055

Te ontvangen rente effecten 4.651 4.257
18.109 21.312

nominaal Beurswaarde 31-12-2014 31-12-2013
€ € € €

Effecten

Effecten  Ned. Waterschapsbank 400.000 412.000 400.000 400.000

Obligaties variabele rente -2011/2021

Liquide middelen
ABN AMRO bank 50.43.68.737 1.677 -

ABN AMRO bank 60.81.83.261 81 81

ABN AMRO bank 61.33.90.040 862.690 880.635
864.448 880.716
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Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 31 december 197.071 197.071

Overige reserves
Stand per 1 januari 1.038.952 1.063.104

Bestemming resultaat boekjaar -4.789 -24.152

Stand per 31 december 1.034.163 1.038.952

VOORZIENINGEN
Project voorzieningen

Voorziening Vitras 27.775 44.875

Voorziening Vitras

Saldo 1 januari 44.875 34.420

Project Ouderen Ster toegezegd -17.100 -

Mutatie minder toezegging project Smartphones uitrol - 10.455

Stand per 31 december 27.775 44.875

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.
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.

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.      
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2.4  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Schulden aan kredietinstellingen

ABN AMRO 05.04.368.737 - 1.327

Overige schulden
Accountantskosten 2014 cq. 2013 1.948 1.800

Project Spel door ontmoeting - 5.000

Project Mantelzorg train de trainer - 2.500

Project Social Sofa Zeist West c.q. Project Mantelzorg 500 5.503

Project Ouderenster / Vitras 8.100 -

Project Zomerschool Senioren 2.000 -

Project Belbus Meander Omnium 5.000 -

Project Sitpots De Sluis 3.000 -

Project Support 4You 3.000 5.000
23.548 19.803
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten
2014 2013

€ €

Baten 
Rente ABN AMRO bank vermogensspaarrekening 13.458 17.055

Rente ABN AMRO obligaties 6.598 6.621

Kosten effecten -427 -462
19.629 23.214

Kosten projecten
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 Social Sofa Zeist West ( € 1.000 uitbetaald in 2014) 1.500

Project Zomerschool senioren 2.000

Project Symposium voedselbank ( uitbetaald in 2014) 500 -

Project Nationale ouderendag ( uitbetaald in 2014) 5.323

Project Mantelzorg Train de trainer ( uitbetaald in 2014) 2.500

Af: Vrijval kortlopende schuld Project Mantelzorg Train de trainer -2.500

Project Mantelzorg van ouderen met psychische problematiek ( uitb. in 2014) 5.504

Af: Vrijval kortlopende schuld Project Mantelzorg -5.504

Project Ouderen Ster / Vitras 17.100

Af: in 2014 vrijgevallen uit de voorziening Vitras -17.100

Project Sitpots de Sluis 3.000

Project Wijkteam Zeist Oost ( afrekening uitbetaald in 2014) 3.077 20.000

Project Belbus Meander Omnium 5.000 -

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

Project Support 4You minder toezegging -2.000 5.000

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

Project Spel door ontmoeting extra toezegging ( uitbetaald in 2014) 324 5.000

Bijeenkomst voormalige wijkverpleegkundigen uit Zeist 210 159
18.934 42.659

Bestuurskosten

Bestuursvergoedingen leden bestuur 1.600 1.600

Administratiekosten

Samenstelling jaarrekening 2014, 2013 cq. 2012 1.134 900

Voor een gedetailleerd overzicht van de projecten verwijzen wij u naar bijlage 4.2 van dit rapport
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Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten
2014 2013

€ €

Overige kosten
Abonnementen en kantoorbenodigdheden - 26

Bankkosten 154 95

Aankoop Apple Ipad 499 -

Bestuursverzekering 454 454

Kosten website 151 227

Representatiekosten 1.492 1.405
2.750 2.207

Bestemming van saldo baten en lasten 

Het bestuur van de Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist

 De heer L.G.M. Verwer                                                     Mevrouw H. de Boer
 Voorzitter                                                                           Penningmeester

De rekening van baten en lasten over 2014 sluit met nadelig saldo van € 4.789
Het nadelige saldo is onttrokken aan de overige reserves
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3.  Overige gegevens

3.1  Wettelijke vrijstelling

3.2  Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013

3.3  Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2014 wordt verwezen naar de toelichting van de staat van 
baten en lasten.

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 2013 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 4 september 2014. Het bestuur 
heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
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4.1  Bestuursverslag 2014

De eerste fase van dit project is in 2014 afgesloten. Het is de bedoeling dat de tweede fase in 2015 komt. Voor 
dit project heeft SOZW aan Vitras EUR 17.100 toegezegd, waarvan EUR 9000 in 2014 is betaald. De bijdrage 
is bestemd om de kosten van de externe projectleidster grotendeels te dekken.

Dit plan is in februari 2014 aan de Gemeente Zeist, SOZW, de scholen en de bewonersgroepen 
gepresenteerd. De kosten voor deze opdracht zijn door SOZW voor EUR 5000 en door de gemeente Zeist 
voor het resterende bedrag gefinancierd. Realisatie van het plan zou erg kostbaar worden. Mede om die reden  
heeft de Gemeente (eigenaar van de grond en de gebouwen) besloten de aan haar gevraagde bijdrage voor 
de uitvoering daarvan  niet te verlenen.  

Deze pilot is in april 2013 gestart. SOZW heeft een groot deel van de kosten van de projectleidster voor haar 
rekening genomen. Deze pilot heeft uiteindelijk maar tot 1 mei 2014 (i.p.v. 1 oktober 2014) geduurd. Kennelijk 
was in het tussenliggende jaar al voldoende leerervaring met een sociaal wijkteam opgedaan door toedoen 
van de samenwerking tussen Meander Omnium, Vitras CMD, Abrona en Kwintes en diverse bij het wijkteam 
Zeist Oost betrokken ambtenaren van de Gemeente Zeist. Al in februari 2014 besloot het college van B&W 
van de Gemeente Zeist om deze pilot voortijdig te beëindigen. De projectleidster van de pilot kwam in dienst 
bij de Gemeente Zeist en werd  daar een van de twee trekkers voor het opzetten van de gemeentelijke WMO 
teams  Zij bleef daarnaast zitting houden in het Sociaal Wijkteam Zeist Oost. Vanwege de inkorting van de 
pilot periode is de bijdrage aan de pilot in 2014 beperkt gebleven tot EUR 3.077 (in 2013: EUR 20.000).

Al sinds 2012 vinden er besprekingen plaats over de realisatie van een aantrekkelijk spelgebied voor kinderen 
in Zeist West. Het gaat om het gebied waar de basisscholen De Sluis, De Koppel en De Griffel zijn gevestigd. 
Deze drie basisscholen, de Brede School Zeist West en enige bewonersgroepen uit Zeist West werden het 
echter niet eens over een geïntegreerd plan voor het Koppelveld, de Griftzone en de schoolpleinen van de drie 
basisscholen. Daarom werd aan een externe deskundige eind 2013 de opdracht gegeven om met een plan te 
komen dat voor alle betrokkenen acceptabel is.  

3. Spel der Ontmoeting in Zeist West

Kalenderjaar 2014 was voor Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn een bijzonder jaar. Door onze focus op 
zorg- en welzijnsprojecten  hebben wij als SOZW  volop te maken gehad met de onzekerheid over 
veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Zorgverzekeringswet vanaf 1 januari 2015. 
Zorg- en welzijnsinstellingen met werkgebied in de Gemeente Zeist wisten maandenlang niet wat  de gevolgen 
daarvan voor hun organisaties zouden zijn. Dit betekende voor SOZW dat er bij zorginstellingen en 
welzijnsorganisaties minder tijd was om pilots op te zetten of investeringen te doen voor nieuwe projecten in 
Zeist. Dit heeft een impact gehad op onze financiële ondersteuning in 2014. In 2014 werd voor EUR 35.824 
toezeggingen gedaan en EUR 32.223  betaald. Ter toelichting, toezeggingen en betalingen vinden vaak niet of 
niet geheel in hetzelfde kalenderjaar plaats.

1. Afronding pilot Sociaal Wijkteam Zeist Oost.

De belangrijkste projecten van 2014 waren de volgende:

Om de gemeente Zeist en de zorgverzekeraars in staat te stellen om hun zorgplicht goed uit te voeren is het 
van groot belang dat zij een goed beeld krijgen van de zorg die bewoners van Zeist nodig hebben. In dat kader 
hebben al in 2014 veel keukentafelgesprekken plaatsgevonden. Door Effectenster BV is een 
kwaliteitsmethode en een app ontwikkeld voor wijkverpleegkundigen die met ouderen werken (Ouderenster). 
Vanaf september 2014 zijn een groep  wijkverpleegkundigen van Vitras getraind om deze app te gaan 
gebruiken om vast te stellen hoe zelfredzaam een cliënt (nog) is. Daarvoor worden de volgende thema’s met 
de cliënt en eventueel een begeleider/ster besproken: gezond leven, sociale contacten, zingeving, 
waardigheid, zelfstandigheid, veilig voelen en omgaan met geld. Dit is een belangrijk hulpmiddel om vast te 
stellen aan welke zorg een cliënt behoefte heeft en op welke gebieden hulp moet worden geboden om hem 
zelfstandiger te maken (als dat nog kan). Het is de bedoeling om in vervolggesprekken periodiek te meten of 
de zelfredzaamheid van de cliënt in de loop der tijd toe- of afneemt. 

2. Project Ouderenster
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5. Diverse projecten              

Op 1 augustus 2014 hebben wij afscheid genomen van Hans Kestens. Hans is vijf jaar lang een actief lid 
geweest van ons bestuur. Hij was tevens onze penningmeester. In deze vijf jaren hebben wij als bestuur 
SOZW op de kaart van Zeist gezet als een belangrijke co-financier van zorg- en welzijn projecten in de 
gemeente Zeist. Met zijn achtergrond als voormalig bestuurder van een  zorgverzekeraar heeft Hans daar een 
belangrijke bijdrage aan gegeven. Per dezelfde datum is Steven Bless hem opgevolgd. Steven is  gedurende 
ruim 25 jaar werkzaam geweest in  de opstart en uitbouw van vele nieuwe zorg- en welzijnsinstellingen in 
Almere. In die jaren heeft hij veel ervaring opgedaan met zorg- en welzijnsprojecten in die groeistad, die ons 
als bestuur van SOZW zeker ten goede zal komen. 

Het bestuur van SOZW heeft op 6 oktober 2014 kennis gemaakt met Marcel Fluitman, de wethouder van de 
Gemeente Zeist die zorg en welzijn in zijn portefeuille heeft. Hierbij lag uiteraard de nadruk op de gevolgen 
van de decentralisatie van zorg- en welzijnstaken naar de gemeente vanaf 2015. SOZW heeft aangeboden 
om daaraan haar financiële steentje bij te dragen als het om pilots of investeringen voor projecten voor 
vernieuwing in zorg en welzijn gaat. Ook heeft het bestuur gesproken met Diny van der Linde, directeur 
bestuurder van Vitras, en Lianne Wittekoek, manager Vitras Zeist. Daarbij ging het vooral om de gevolgen van 
de decentralisatie van zorgtaken voor de wijkverpleegkundigen en wijkverzorgenden in Zeist en over het 
project Ouderenster.   

6. Tenslotte

Deze stichting organiseert elk jaar de Nationale Ouderendag. Daarmee fungeert zij als  springplank tussen 
jong en oud. De deelnemende ouderen mogen met een individuele wens komen voor de Ouderendag en de 
stichting brengt vervolgens ieder van hen in contact met  jongeren met wie zij op die dag samen die wens 
gaan realiseren. De stichting was destijds een initiatief van een aantal inwoners van Zeist . De stichting is 
gevestigd in Zeist en alle bestuursleden en de landelijke projectmanager wonen in of rondom Zeist.               
Door het succes van de Nationale Ouderendag kreeg de stichting steeds meer de behoefte om haar ICT te 
verbeteren. Daarmee werd beoogd de lokale comite's in het land in staat te stellen om de Nationale 
Ouderendag lokaal te organiseren en daarvoor te netwerken met behulp van die verbeterde ICT. De 
aanpassingen van de ICT zijn in Zeist als eerste succesvol getest en vervolgens landelijk gebruikt. SOZW 
heeft voor dit project EUR 5.322 betaald.

4. Stichting Nationale Ouderendag

SOZW heeft daarop aan elk van de drie scholen een bedrag van EUR 3000 toegezegd voor verfraaiing van 
hun schoolplein. CBS De Sluis heeft dat bedrag al gebruikt voor de aanschaf van tien sitpots; het gaat om 
zware betonnen zit- en sierelementen die her en der op het schoolplein aan de Koppelweg zijn geplaatst.

Louk Verwer 
Bestuursvoorzitter

Verder verdienen de volgende toezeggingen en betalingen vermelding:
(i)   Toezegging van EUR 5.000,- voor aanschaf van nieuwe belbus voor rolstoelvervoer door  Meander 
Omnium in 2015;
(ii)  Toezegging van EUR 2000 voor Zomerschool van Stichting ’t Gilde in 2015;
(iii) Toezegging van EUR 1.500  voor aanschaf van materialen voor constructie van een zgn. Social Sofa voor  
wijkservicecentrum De  Koppeling in Zeist West;
(iv) Betaling van EUR 500 voor kosten van symposium  over  armoedebestrijding en maatschappelijke 
ontwikkeling in Zeist, georganiseerd door de Voedselbank Zeist.       
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4.2  Overzicht projecten
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