Jaarverslag van stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg 2018
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 aanv ragen
kunnen ingediend worden middels het aanvraagformulier financiering projecten.
Samenstelling bestuur stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg
Op 1 januari 2018 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 2018 zijn er twee vergaderingen geweest, te weten op 6 april 2018 en 19 oktober 2018.
In de vergadering van 6 april 2018 wordt de status van de verkoop van het pand Rauwenhul
besproken. De jaarrekening van 2017 wordt besproken, goedgekeurd en vastgesteld.
In de vergadering van 19 oktober 2018 komt de status van de verkoop van Rauwenhul aan de
orde. Het beleggingsstatuut wordt besproken en aangepast als het bestuur akkoord gaat met het
voorstel van de bank.
In 2018 zijn onderstaande financieringsaanvragen voor projecten ingediend en goedgekeurd.
Vanuit Atlant Zorggroep:
□ Project Biodynamische verlichting
□ Project Qwiek up
□ Beweeg en Beleeftuin
□ Elektrische rolstoel en Duofiets
□ Bibliotheek
□ Welness Nordic Relax Chair
□
Vanuit Iriszorg:
□ Project pilot voetbalteam
□ Project Burger – wees project: Muziek verbindt
□ Project Sportveld
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Vanuit Pluryn:
□ Cruijff Court de Beele
□ Bikepark Hoog Oorsprong
□ Spelen, Sporten, Sterker in de Samenleving
□ Documentaire Noordkaap-Doorn
□ Wijktuin Ubbergseveldweg
□ Naar Buiten!
□ DHC on the Road
Vanuit stichting ‘kLeef
□ Project ‘kLeef koor
Vanuit stichting Meerklank Vrienden
□ Inrichting nieuwe locaties Speciaal Onderwijs Meerklank Zeist
Vanuit stichting KDC Aandachtslab
□ KDC Aandachtslab
Vanuit De Driestroom
□ Project Beleven met Kojo op Dol’fijn
Vanuit Zorg- en Wooncentrum De Haven
□ Het project Beleeftuin Zorg- en Wooncentrum De Haven
Vanuit stichting Halte Zomervilla
□ Project Inrichting Wooninitiatief st. Halte Zomervilla
Vanuit stichting Buurtmensen
□ Project Busritten voor ouderen
Voor alle honoreringen geldt de voorwaarde van realisatie van het project.
Enkele projecten zijn in de wacht gezet voor een nadere toelichting.
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.
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