Jaarverslag van stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg 2015
Doelstelling en werkwijze stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg
Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg beheert vermogensbestanddelen die zijn
ontstaan na de splitsing van de Hoogeland Zorggroep en de aansluitende fusie van de
verschillende instellingen in nieuwe werkverbanden. Het uitgangspunt van de stichting, zoals
dat is verwoord in de statuten, is gericht op het aanwenden van de opbrengst en het vermogen
zelf door het verstrekken van bijdragen die bij voorkeur uitgaan van de voormalige
instellingen van de Hoogeland Zorggroep.
Financieringen aanvragen voor projecten gaan via de procedure projectaanvraag, de
aanvragen kunnen ingediend worden middels het aanvraagformulier financiering projecten.
Samenstelling bestuur stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg
Op 1 januari 2015 bestond het bestuur van de stichting uit de volgende leden:
□ De heer R.W. Dijkstra
voorzitter
□ De heer W.J. Adema
penningmeester
□ De heer A.H.A. Hoevenaars
bestuurslid
□ Mevrouw E. van Reij – Pieterson bestuurslid
□ De heer E.B. Blankhart
bestuurslid
Vergaderingen
In 2015 zijn er twee vergaderingen geweest, te weten op 21 mei 2015 en 17 november 2015.
In de vergadering van 21 mei is het onderhoud van villa Rauwenhul en de daarbij behorende
gebouwen, inclusief de twee dienstwoningen aan de orde geweest. De planning en het
onderhoud wordt uitgevoerd door Monumentenwacht Gelderland.
De eventuele verkoop van villa Rauwenhul, dit in verband met de huuropzegging van Pluryn,
aan Pluryn wordt besproken. Tevens komen de nog in bezit zijnde (landbouw)percelen van de
stichting aan de orde.
In de vergadering van 17 november komen de nog in bezit zijnde (landbouw)percelen van de
stichting aan de orde. De percelen worden te koop aangeboden aan stichting Iriszorg, zij
hebben deze percelen in gebruik. Mochten zij geen interesse hebben in koop dan worden de
percelen in de verkoop gezet. De opbrengst zal terugvloeien naar de stichting en wordt dan
weer gebruikt voor ondersteuning bij projecten.
De gewaarmerkte jaarrekening van 2014 wordt door het bestuur vastgesteld.
De status van de eventuele verkoop van villa Rauwenhul en de daarbij behorende gebouwen
wordt besproken.
Het voltallige bestuur heeft akkoord gegeven over de verkoop van een gedeelte van het
perceel (L2876 of 2875) aan Liander t.b.v. plaatsing transformator.
Het besluit wordt genomen om zelf een website voor de stichting in te richten, i.p.v. het ANBI
account op transparante-anbi.nl. De daarvoor opgevraagde offerte wordt geaccordeerd.
Projecten
In 2015 zijn onderstaande financieringsaanvragen voor projecten ingediend en goedgekeurd.
Vanuit Atlant Zorggroep:
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□
□
□
□
□
□
□

Aankleding nieuwe badkamer op de Heemhof.
Aankleding dakterras nieuwe afdeling op de Heemhof.
ERM-Riskmanagement bij patiënten met de ziekte van Huntington.
Silverfit Aloissysteem t.b.v. locaties Atlant Zorggroep.
Braintrainer plus.
Jeu de Boulesbaan.
Active Cues Tovertafel

Vanuit Iriszorg:
□ Sponsoring van twee theatervoorstellingen van openlucht Theater De Klaproos op
initiatief van Pro Persona.
□ Zonnepanelen locatie Werk en Activiteiten Nijmegen, financiering in drie delen,
waarvan één derde een gift is en twee delen als lening, in het tweede en derde jaar
wordt bekeken of de lening in een gift wordt omgezet.
□ Paarse zorg op afstand.
□ CRAFT-training, met dien verstande dat het project doorgaat.
□ Mountainbikes voor cliënten Beschermd Wonen in Harderwijk.
□ Tuinieren cliënten Beschermd Wonen Harderwijk.
Vanuit Pluryn:
□ Dierenweide de Winckelsteegh, onder voorwaarde dat de gehele financiering rond
komt.
□ Multicourt Het Hietveld, met dien verstande dat de gehele financiering rond komt.
□ Actief Ardennerkamp de Beele.
□ Project Spelen.
□ Integratie op Locatie BliXem.
□ Logeerhuis de Heibult.
Vanuit het Antonius ziekenhuis:
□ Beddenrace.
Vanuit de Synagoge Harderwijk:
□ Project Samen-Eten.
Tevens wordt de sponsoring aanvraag voor de Zorg-Muskathlon gehonoreerd.
Financieringsaanvragen die niet zijn gehonoreerd:
□ Markenhof in Beweging (Atlant Zorggroep).
□ Aankleding tuin Marken Haven met spelelementen (Atlant Zorgroep)
□ Verder betekenis en zichtbaarheid geven aan unieke zorg voor unieke mensen (Atlant
Zorggroep).
□ Het unieke locatie dashboard (Atlant Zorggroep).
De financieringsaanvragen die zijn afgewezen, zijn projecten die niet voldoen aan de criteria
van de doelstelling van de stichting en/of de (financiële) onderbouwing is niet volledig.
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