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Jaarverslag van stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg 2016 
 

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 2016 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 2016 zijn er twee vergaderingen geweest, te weten op 20 april 2016 en 27 oktober 2016. 

In de vergadering van 20 april 2016 wordt de jaarrekening 2015 vastgesteld onder 

voorbehoud van de af te geven goedkeuringsverklaring.  

De status van de eventuele verkoop van villa Rauwenhul wordt besproken. 

De stand van zaken betreffende de website van de stichting wordt doorgenomen.  

 

In de vergadering van 27 oktober 2016 wordt gemeld dat de website van de stichting 

binnenkort online gaat. 

Pluryn heeft aangegeven dat zij villa Rauwenhul niet koopt, zij hebben de financiering niet 

rond kunnen krijgen. 

Er zal (opnieuw)contact worden opgenomen met de projectontwikkelaar, tevens zal een 

tweede projectontwikkelaar worden benaderd. Ook zal de makelaar benaderd worden om 

enkele zaken uit te zoeken, zoals de taxatiewaarde, wijzigen van bestemming in 

woonbestemming, etc. 

 

Projecten 

 

In 2016 zijn onderstaande financieringsaanvragen voor projecten ingediend en goedgekeurd. 

Vanuit Atlant Zorggroep: 

□ Bewegwijzering terrein Markenhof. 

□ Duwondersteuning rolstoel. 

□ Wensboom, hierbij wordt aangegeven dat het een eenmalige ondersteuning is, de 

financieringsaanvraag valt niet echt onder de doelstelling van de stichting. 

□ De BeleefTV, onder voorwaarde dat Atlant zelf de jaarlijkse kosten op zich neemt. 

□ Leefcirkels Heemhof  



2 
 

□ Projectplan DAC, Arbeidsmatige dagbesteding voor en door mensen met het 

syndroom van Korsakov 

 

Vanuit Iriszorg: 

□ Innovatieve Integrale aanpak voor mensen met zeer complexe problematiek NW 

Veluwe. 

□ Aanschaf vervoersbus. 

□ Activering en vrijetijdsbesteding voorkomt terugval  

 

Vanuit Pluryn: 

□ Happie app: een digitale emotieregulatie tool voor de bewoners van het Hietveld en de 

Beele. 

□ Station Apeldoorn  

□ Houtwerkplaats Ambachtsplein Apeldoorn. 

□ Museum De kleine Arcke. 

 

Vanuit de Oude Synagoge: 

□ Upgrading inloophuis. 

 

Vanuit stichting Vrienden van de Geode: 

□ Project Belevingstuin De Geode. 

 

Financieringsaanvragen die niet zijn gehonoreerd. 

□ Tuinaanzicht en privacy Markenhof (Atlant Zorggroep) 

□ DagActiviteitenCentrum (Atlant Zorggroep). 

□ Activiteiten-dagbestedingsmateriaal en de inrichting van de 

gemeenschappelijke ruimten van Gezinshuis Jeugd enzo (Stichting Gezinshuis 

Jeugd enzo). 

□ Tuin aanleggen voor de Dagbehandeling op Markenhof (Atlant Zorggroep). 

□ Project onderzoek Binnengroen (Atlant Zorggroep). 

□ Zonwering de Wikke (Stichting de Driestroom). 

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.  

 

 
 


