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Jaarverslag van stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg 2017 
 

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 2017 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 2017 zijn er twee vergaderingen geweest, te weten op 13 april 2017 en 27 oktober 2017. 

In de vergadering van 13 april 2017 wordt de status van de verkoop van het pand Rauwenhul 

besproken. De jaarrekening van 2016 wordt besproken, goedgekeurd en vastgesteld.  

 

In de vergadering van 27 oktober 2017 wordt de transactie van de verkoop van de nog in bezit 

zijnde percelen besproken.  

 

Projecten 

 

In 2017 zijn onderstaande financieringsaanvragen voor projecten ingediend en goedgekeurd.  

Vanuit Atlant Zorggroep: 

□ Het functioneren, de kwaliteit van leven en zorg in de laatste levensfase van patiënten met 

de ziekte van Huntington 

□ Daar zit muziek in 

□ Ja zo’n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn……….. 

 

Vanuit Iriszorg: 

□ Talentontwikkeling op de Hulsen 

□ Arbeidstoeleiding cliënten 

□ Topdog 

□ Mobiliteit Beekbergen  
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□ Impuls aan inzet ervaringsdeskundige binnen Iriszorg door unieke interne opleiding 

 

Vanuit Pluryn: 

□ Kasboek App 

□ Werken in de keuken 

□ Liferide Noordkaap-Doorn 

□ Rotsheuvel Hoog Oorsprong 

□ MDFT bij jongeren met een LVB en verslavingsproblematiek 

 

Vanuit Ziekenhuis st. Antonius: 

□ Project Tijdelijk Thuis 

 

Vanuit De Driestroom: 

□ Project De Waspartner voor iedereen! 

 

Vanuit Stichting ZorgNvrij: 

□ Aanschaf Beleef TV 

 

Vanuit Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve: 

□ Gezonde voeding op zorgboerderij Wenum Hoeve in Wenum Wiesel 

 

Financieringsaanvragen die niet zijn gehonoreerd: 

□ Verduisterende gordijnen (Atlant) 

□ Project Elver ((St. Elver) 

□ Realisatie Het Elzeneindhuis Oss (/Stichting Elzeneindhuis)  

□ Aanleg Belevingstuin (Stichting Vrienden van ’t Huus) 

□ Samen Thuis in Clinge (Tragel) 

 

De financieringsaanvragen die zijn afgewezen, zijn projecten die niet voldoen aan de criteria van 

de doelstelling van de stichting, de (financiële) onderbouwing is niet volledig en/of dat de 

stichting een keuze heeft moeten maken tussen de ingediende financieringsaanvragen. 

 


