Jaarverslag van stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg 2019
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 2019 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
Secretariaat: mevrouw M. Logtenberg Hartkamp

Vergaderingen
In 2019 zijn er twee vergaderingen geweest, te weten op 17 april 2019 en 7 november 2019.
In de vergadering van 17 april 2019 wordt de status van de verkoop van het pand Rauwenhul
besproken. De aanleg voor een eigen elektra aansluiting voor het pand Rauwenhul wordt
toegelicht, de opdracht zal worden verstrekt aan Liander. De jaarrekening van 2018 wordt
besproken, goedgekeurd en vastgesteld.Het voorstel van Van Lanschot wordt besproken en is
voor akkoord voor één jaar.
In de vergadering van 7 november 2019 wordt besproken wat te doen met de nog in bezit zijnde
percelen en de status van de verkoop van het pand Rauwenhul.
Projecten
In 2019 zijn onderstaande financieringsaanvragen voor projecten ingediend en goedgekeurd.
Vanuit Atlant Zorggroep:
□ Slimme muziek en videobibliotheek
□ Fietsoverkapping huiskamer Roos
Het project Leefcirkels Heemhof is geannuleerd.

Vanuit Iriszorg:
□ Activering en vrijetijdsbesteding Vince 2
□ Avondprogramma Het Kasteel
□ Scholen oud cliënten en medewerkers Iriszorg tot ervaringsdeskundigen. Als onderdeel
van programma ervaringsdeskundigheid
□ Regie over Herstel: WRAP training
□ Trainingsplatform
□ Warm welkom voor iedereen.
Vanuit Pluryn:
□ Pannakooi Almelo / Almere
□ Ardennenkamp
□ Kunstroute
□ Swalmen
□ Schoolplein Heuvelrug
□ Maarsbergen on Wheels
□ Fietstalentteam – Werkenrode Jeugd
□ Een schoolplein om buiten te spelen – De Gangelschool Hoenderloo College
□ Cliënten in de lift – Ambachtsweg
□ Recycling team – Kristallis Aventurijn
□ Amigo - de Glint
□ Duo fiets – Hietveld
□ Multimediateam – Duurzaam op pad
□ Actie Pepernoot
De projecten Houtwerkplaats Ambachtsplein Apeldoorn, logeerhuis de Heibult, DHC On the
Road en Kasboek App zijn geannuleerd.
Overige projecten die zijn goedgekeurd.
Vanuit de Oude Synagoge:
□ Zonnepanelen
Vanuit stichting ‘kLeef:
□ Kom weer op kracht en ondek je eigen veerkracht bij 'kLeef
Vanuit Stichting Ouderen Initiatief de Zuidplas:
□ Woonvoorziening voor onze kinderen met een beperking realiseren
Stichting Stoer:
□ Realisatie woonvorm STOER
De Stadsakkers:
□ Tuinderijschool tweede fase
Compassion:
□ Conferentie Compassion

De Driestroom:
□ GelderGroen
Participatie met Dementie:
□ Participatiekoren, zangers met en zonder dementie zingen de Mathäus Passion
Stichting Herstel:
□ Ondersteunen mensen binnen de Stedendriehoek
Financieringsaanvragen die niet zijn gehonoreerd 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.

