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Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist
Mevrouw H. de Boer
Oranje Nassaulaan 19
3708 GA ZEIST

Zeist, 7 juni 2016
Betreft:

jaarrekening 2015

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van uw stichting.
De balans per 31 december 2015, de staat van baten en lasten over 2015 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn
Zeist te Zeist samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting
verstrekte gegevens.
Werkzaamheden
De werkzaamheden die wij in het kader van onze opdracht hebben uitgevoerd bestonden 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.
Bevestiging
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).

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

D. Verhagen
Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist
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1.2 Algemeen
Oprichting
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.
Doelstelling
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.
Bestuur
Het bestuur wordt per heden gevormd door :
- voorzitter
: de heer L.G.M. Verwer (herbenoemd vanaf 01-10-2012 )
- secretaris
: de heer S.I.M. Bless ( per 01-08-2014 benoemd en per 01-09-2015 benoemd
als secretaris)
- secretaris
: mevrouw H.J. Jansen- van Leusden (afgetreden per 01-09-2015)
- penningmeester
: mevrouw H. de Boer (herbenoemd vanaf 05-08-2013 en per
01-08-2014 benoemd als penningmeester)
- overige
: de heer B.J. de Vries ( per 09-09-2015 benoemd)
- overige
: mevrouw M.J. van Monsjou-Butler ( per 09-09-2015 benoemd)
Statutenwijziging
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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2. JAARREKENING
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2.1 Balans per 31 december 2015
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2015
€
€

31 december 2014
€
€

11.051

18.109

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen

11.051

18.109

Effecten

400.000

400.000

Liquide middelen

855.270

864.448

1.266.321

1.282.557

Totaal activazijde

PASSIVA
Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingkapitaal
Overige reserves

31 december 2015
€
€

197.071
1.011.088

31 december 2014
€
€

197.071
1.034.163
1.208.159

Voorzieningen
Project voorzieningen

35.875

1.231.234

27.775
35.875

Kortlopende schulden
Overige schulden

Totaal passivazijde

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist

22.287

27.775

23.548
22.287

23.548

1.266.321

1.282.557
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2.2 Staat van baten en lasten over 2015
2015
€

2014
€

€

€

Rente
Baten

13.129
13.129

19.629
19.629

Kosten projecten
Activiteitenlasten

32.700
32.700

18.934
18.934

Bestuurskosten
Administratiekosten
Overige kosten
Beheerslasten

Resultaat

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist

1.600
162
1.742

1.600
1.134
2.750
3.504

5.484

-23.075

-4.789
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving .
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist, statutair gevestigd te Zeist, bestaan
voornamelijk uit:
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,
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
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.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Effecten (opgenomen onder de vlottende activa)
De onder de vlottende activa opgenomen effecten (aandelen en obligaties) worden (per fonds) gewaardeerd
op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
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.
Voorzieningen
Project voorziening
De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden
opgenomen tegen de nominale waarde.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
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.
Baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
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.
Project kosten
Onder de Project kosten wordt verstaan de direct aan de projecten toe te rekenen kosten.
Beheerslasten,
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2015
€

31-12-2014
€

Vorderingen
Overige vorderingen
Te ontvangen bankrente
Te ontvangen obligatierente

10.629
422
11.051

Nominaal
€
Effecten
Effecten Ned. Waterschapsbank
Obligaties variabele rente -2011/2021

Liquide middelen
ABN AMRO bank 50.43.68.737
ABN AMRO bank 60.81.83.261
ABN AMRO vermogenssparen 61.33.90.040

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist

400.000

Beurswaarde
€
413.240

31-12-2015
€

13.458
4.651
18.109

31-12-2014
€

400.000

400.000

2.041
81
853.148
855.270

1.677
81
862.690
864.448
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
31-12-2015
€
Stichtingkapitaal
Stand per 31 december

197.071

31-12-2014
€
197.071

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.

Overige reserves
Stand per 1 januari
Bestemmings resultaat boekjaar
Stand per 31 december

1.034.163
-23.075
1.011.088

1.038.952
-4.789
1.034.163

35.875

27.775

VOORZIENINGEN
Project voorzieningen
Voorziening Vitras

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist
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2.4 Toelichting op de balans
Voorziening Vitras
Stand per 1 januari
Mutatie minder toezegging project Ouderen Ster
Project Ouderen Ster toegezegd
Stand per 31 december

27.775
8.100
35.875

44.875
-17.100
27.775

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 nettoopbrengst 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.
KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2015
€
Overige schulden
Accountantskosten 2015 cq. 2014
Project Speelplein de Koppel
Project Vaste gast aan tafel Zeist
Project Intervisie Kerk en Samenleving cq. Support 4You
Project Sitpots de sluis
Project Speeltoestellen Beweeg & Beleeftuin cq. Social Sofa Zeist West
Project Speeltoestellen AZC wereldkidz cq. Zomerschool senioren
Project Belbus Meander Omnium
Project Diaconaal loket
Project Effectenster ouderen
Te betalen bestuursvergoeding

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist

1.100
3.000
1.172
5.815
2.000
2.000
5.000
2.000
200
22.287

31-12-2014
€
1.948
3.000
3.000
500
2.000
5.000
8.100
23.548

- 12 -

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2015
€
Baten
Rente ABN AMRO bank vermogensspaarrekening
Rente ABN AMRO obligaties
Kosten effecten

Kosten Projecten
Project Mantelzorg Train de trainer ( uitbetaald in 2014)
Af: Vrijval kortlopende schuld Project Mantelzorg Train de trainer
Project Mantelzorg van ouderen met psychische problematiek ( uitb. in 2014)
Af: Vrijval kortlopende schuld Project Mantelzorg
Project Ouderen Ster / Vitras
Af: in 2014 vrijgevallen uit de voorziening Vitras
Project Support 4You
Af: Vrijval kortlopende schuld Project Support 4You
Project Sitpots de sluis
Af: Vrijval kortlopende schuld Project Sitspot de sluis
Project Zomerschool senioren
Af: Vrijval kortlopende schuld Project Zomerschool senioren
Project Social Sofa Zeist West
Af: Vrijval kortlopende schuld Project Social Sofa Zeist
Project Diaconaal loket
Project Speeltoestellen AZC Wereldkidz
Project Belbus Meander Omnium
Project Speeltoestellen Beweeg & Beleeftuin
Project Wijkteam Zeist Oost ( afrekening uitbetaald in 2014)
Project Intervisie Kerk en Samenleving
Project Binnendeuren dorpshuis Austerlitz ( uitbetaald 2015)
Project Vaste Gast aan Tafel Zeist ( € 1.500 uitbetaald in 2015)
Project Speelplein de Koppel cq. Spel door ontmoeting ( uitbetaald 2014)
Project Speelplein de Griffel(uitbetaald in 2015)cq. Nationale ouderendag
Project Aanschaf 10 Ipads (uitbetaald in 2015) cq. Symposium voedselbank
Bijeenkomst voormalige wijkverpleegkundigen uit Zeist

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist

2014
€

10.629
2.907
-407
13.129

13.458
6.598
-427
19.629

2.876
-3.000
-1.000
3.000
-3.000
2.000
-2.000
221
-500
2.000
2.000
5.000
2.000
5.815
3.500
2.672
3.000
3.000
3.828
288
32.700

2.500
-2.500
5.504
-5.504
17.100
-17.100
-2.000
3.000
2.000
1.500
5.000
3.077
324
5.323
500
210
18.934

- 13 -

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2015
€
Bestuurskosten
Bestuursvergoedingen leden bestuur

Administratiekosten
Accountant- en administratiekosten

Overige kosten
Portikosten
Betaalde bankkosten en rente kosten
Aankoop Apple Ipad
Bestuursverzekering
Representatiekosten
Kosten website

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist

2014
€

1.600

1.600

162

1.134

123
147
454
679
339
1.742

154
499
454
1.492
151
2.750
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3. OVERIGE GEGEVENS
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3. Overige gegevens
3.1 Wettelijke vrijstelling
De vennootschap heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op
grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

3.2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014
De jaarrekening 2014 is vastgesteld in de Bestuursvergadering Vergadering gehouden op 27 mei 2015. Het
bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist
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4. BIJLAGEN
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4.1 Bestuursverslag 2015
Het jaar 2015 was een onstuimig jaar voor vrijwel iedereen die als hulpverlener betrokken was bij zorg en
welzijn voor inwoners van Zeist. Dus ook voor Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist (“SOZW”) die
vernieuwing van zorg en welzijn als doelstelling heeft voor haar financiële ondersteuning van projecten of
investeringen. Vanaf 1 januari werd de AWBZ teruggebracht tot de Wet Langdurige Zorg en werd het langer
thuis wonen als alternatief voor verzorgings- en bejaardenhuizen bestempeld. Dit resulteerde in twee
belangrijke wijzigingen. Enerzijds de decentralisatie van zorg en welzijn naar de gemeentes (uitbreiding van
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en anderzijds de overheveling van de werkzaamheden van
wijkverpleegkundigen en wijkverzorgenden naar het pakket van de zorgverzekeraars (aanpassing van de
Zorgverzekeringswet). Voor wijkverpleegkundigen was de situatie lange tijd erg onzeker. In de eerste
regeringsplannen zou hun financiering ook naar de gemeenten worden overgeheveld. Echter, toen ze
daaraan gewend begonnen te raken, namen de zorgverzekeraars die taak over. Daarbij kwam dat de
zorginstellingen die in de Gemeente Zeist actief zijn, op last van de gemeente (jeugdzorg en huishoudelijke
hulp) en zorgverzekeraars (overige thuiszorg) al hun cliënten moesten gaan her-indiceren. Dat betekende dat
de wijkverpleegkundigen - naast de dagelijkse zorg – op korte termijn met al hun cliënten via een zgn.
keukentafelgesprek moesten gaan vaststellen in welke mate hun clienten nog voor zichzelf konden zorgen, al
dan niet met behulp van familie, vrienden of buren.
Vanwege de groeistuipen als gevolg van de wijziging van de bovengenoemde wetten werd het voor SOZW
weer een bijzonder jaar. Over de positieve effecten komen we hieronder terug bij onze beschrijving van de
projecten en investeringen van 2015. Bij alle 8 nieuwe projecten van 2015 valt op dat zij allen betrekking
hebben op welzijn en in veel mindere mate op zorg.
In dit kader willen wij ook een van de negatieve effecten aanhalen. In 2014 was gestart met het zorgproject
Ouderenster. Dit was een speciaal project om de zelfredzaamheid van ouderen vast te stellen. Die methode
ging veel dieper dan de meetmethode OMAHA die door de zorgverzekeraars en de gemeente Zeist aan Vitras
werd gevraagd voor de herindicatie van haar clienten (van jong tot oud). Na uitvoering van die herindicatie
kreeg Vitras te horen dat de meer uitgebreide meting van zelfredzaamheid van ouderen met de methode
van Ouderenster door zorgverzekeraars niet meer zou worden vergoed. Dan ben je als Vitras genoodzaakt
om het Ouderensterproject halverwege te stoppen. Voor SOZW rest dan om de nog niet uitbetaalde helft van
de voorziening voor dit project (EUR 8.100) te laten vervallen.
De belangrijkste projecten van 2015 waren de volgende:

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist
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4.1 Bestuursverslag 2015
1. Project “ In je kracht” van Kerk en Samenleving
Dit project is gericht op bezoekers en vrijwilligers van de inloophuizen, die door Kerk en Samenleving in de
Verzetswijk en de wijken Vollenhoven en Zeist West worden gerund. Veel van die bezoekers worstelen met
problemen van eenzaamheid. Welnu, het project wil deze mensen stimuleren om in hun inloophuis hun
eenzaamheid met eigen activiteiten te gaan bestrijden. In buurthuis De Nieuwe Jutter in Utrecht is dit met de
daar gekozen aanpak gelukt en van hun ervaringen wil Kerk en Samenleving in Zeist graag gebruik maken.
Met dit project krijgt de coördinator van elk wijkinloophuis een speciale training van de projectleidster voor
het begeleiden van hun bezoekers en hun vrijwilligers in hun inloophuis. De coördinatoren stellen hun
ervaringen telkens op schrift en delen die met elkaar waardoor ze steeds van elkaar kunnen leren. Het is de
bedoeling dat de bezoekers en vrijwilligers van elk wijkinloophuis op den duur het stadium van zelforganisatie bereiken.
Tenslotte vinden er intervisiegesprekken plaats tussen een externe intervisor, de projectleidster en de drie
coördinatoren (planning 13 gesprekken van 3 uur in het eerste jaar) Tijdens die gesprekken worden de
ervaringen per inloophuis geëvalueerd en vervolgens met elkaar over nieuwe impulsen voor verbetering
gesproken. SOZW neemt de kosten van de intervisor in jaar 1 voor haar rekening en zal in 2016 haar beslag
krijgen(EUR 5.139). Bij een succesvolle evaluatie van jaar 1 van het project zal een dergelijke toezegging ook
voor jaar 2 en 3 worden gedaan.
2. i-Pad training voor ouderen
KBO en PCOB Zeist hebben een project ingediend voor een i-Padcursus, zowel voor beginnende leden als
voor gevorderde leden van hun ouderenbonden. Daarvoor is met SOZW afgesproken dat SOZW de aanschaf
van 10 i-pads Air gaat sponsoren en de twee ouderenbonden daarmee i-Pad cursussen aan hun leden gaan
geven. De ouderen die nog nooit met een i-Pad hebben gewerkt, krijgen een i-Pad Air in bruikleen gedurende
de cursusduur van 5 weken. De gevorderden nemen hun eigen i-Pad mee naar de cursus.
De cursussen zijn een succes. Op 23 maart 2016 hadden al 87 leden van KBO of PCOB Zeist een dergelijke
cursus afgerond en was de wachtlijst nog steeds gevuld. SOZW heeft de koopprijs van de 10 i-Pads Air ad EUR
3.828 voor KBO en PCOB gesponsord.
3. Speeltoestellen voor basisscholen in Zeist-West
In 2014 heeft SOZW voor CBS De Sluis tien zware betonnen sit-pots gesponsord ad EUR 3.000. Die staan al
weer een jaar op haar speelplaats in Zeist West. Ook de twee andere basisscholen in Zeist West hebben toen
een dergelijke toezegging gekregen. KBS De Griffel heeft daarvan twee voetbaldoeltjes en belijningen voor
het zgn. Kingspel aangeschaft. OBS Wereldkidz De Koppel denkt ook aan voetbal doeldoeltjes en daarnaast
een picknicktafel waarop een speciaal bord met een daarop geschilderd dam- en schaakspel wordt
aangebracht. Deze toezeggingen aan de drie basisscholen in Zeist-West komen in de plaats van cosponsoring door SOZW van het Spel der Ontmoeting, een project in Zeist West waarbij de drie basisscholen in
de periode 2012 tot 2014 waren betrokken en dat uiteindelijk niet doorging.
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4.1 Bestuursverslag 2015
4. Overige subsidies
Mede als blijk van waardering voor het speciale werk dat de wijkvereniging Austerlitz in de afgelopen jaren
heeft verzet aan het opzetten van maatschappelijke participatie door en voor de inwoners van Austerlitz,
heeft SOZW schuifdeuren voor hun dorpshuis ad EUR 3.500 gesponsord. Het gaat om vervanging van
binnendeuren bij de ingang van het dorpshuis die voor oudere of gehandicapte inwoners moeilijk open
waren te krijgen. Nu hebben ze daar geen problemen meer mee.
Aan Stichting Eet Mee heeft SOZW het bedrag ad EUR 2.672 gegeven als co-sponsor van het pilot project
”Eet mee! Vaste Gast”. Met dit project wordt beoogd voor ouderen een eetadres in hun directe
woonomgeving te krijgen waar ze enige malen per maand aan de eettafel kunnen aanschuiven.
Sinds september 2015 heeft het SOZW bestuur besloten om - naast projecten en investeringen die aan haar
randvoorwaarden voor sponsoring van zorg- of welzijnsprojecten voldoen - ook zgn. eenmalige
waarderingssubsidies toe te kennen voor een bedrag van maximaal EUR 3.000. Het moet dan gaan om
bijzondere projecten of investeringen waarvoor het SOZW bestuur om haar moverende redenen bereid is
een subsidie toe te kennen ondanks dat zij niet voldoen aan haar randvoorwaarden.
In 2015 betrof dat een toezegging van:
a. EUR 2.500 aan OBS Wereldkidz bij het AZC op de grens van Zeist en Soesterberg voor de verfraaiing van
het nieuw aan te leggen schoolplein bij die school voor AZC kinderen;
b. EUR 2.000 aan Abrona voor de aanschaf en plaatsing van een ligschommel in de Beweeg- en Beleeftuin
van Abrona in Huis ter Heide op de grens met de nieuwe woonwijk Sterrenberg. Het is de bedoeling
dat kinderen van Abrona en kinderen uit de aangrenzende nieuwbouwwijk in die tuin samen gaan
spelen;
c. EUR 2.000 aan de stichting Diaconaal Loket. Daarmee wordt beoogd om ouderen van de deelnemende
kerken een helpende hand te bieden in het Zeister doolhof van veranderingen in de zorg. Dit Loket kan
oudere kerkleden helpen door voor hen hulpverleners in te schakelen.
5. Tenslotte
Op 18 september 2015 hebben wij afscheid genomen van Henny Jansen. Henny is acht jaar secretaris
geweest van SOZW en heeft haar functie tot grote waardering van de andere bestuursleden vervuld. Henny
heeft speciaal in 2008 en 2009 een belangrijke rol gespeeld bij de vernieuwing van het SOZW bestuur.
Het SOZW bestuur heeft per 9 september 2015 twee nieuwe bestuursleden benoemd. Het zijn Bodes de
Vries,
oud-wethouder van de gemeente Zeist, en Mia van Monsjou, oud-secretaris van hockeyvereniging
Schaerweijde. Beiden hebben een uitgebreid netwerk en kennissenkring in Zeist en dat zal hen als
bestuurders van SOZW goed te pas komen.
Ondergetekende zal per 26 augustus 2016 afscheid nemen na acht jaar bestuurder te zijn geweest, waarvan
zeven jaar als voorzitter.
Louk Verwer
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