Jaarverslag van stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg 2020
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 2020 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 2020 zijn er twee vergaderingen geweest, te weten op 15 april 2020 en 28 oktober 2020.
In de vergadering van 15 april 2020 wordt de formele afhandeling van de verkoop van het pand
Rauwenhul toegelicht.
Over de nog in bezit zijnde percelen wordt in een later stadium een besluit genomen.
De jaarrekening van 2019 wordt besproken, goedgekeurd en vastgesteld.
In de vergadering van 28 oktober komen de nog in bezit zijnde percelen even aan de orde, hier
moet nog actie op worden ondernomen. Over de rapportage van Van Lanschot zijn geen
opmerkingen.
Projecten
In 2020 zijn onderstaande financieringsaanvragen voor projecten ingediend en goedgekeurd.
Vanuit Atlant Zorggroep:
□
□

Dynamisch in beweging van de Berghorst
Digitale planborden voor bewoners met het syndroom van Korsakov

□ Bad nieuwbouw Marken Haven
□ Persoonlijk Hoofdkussen
□ Nieuw vervoer DAC

Vanuit Iriszorg:
□ Pilot dynamische Interactieve Virtual Reality
□ Behandeling, Doen en Ervaren
□ Herstellen doe je zelf
□ ’t Respijthuis Doetichem
□ Pilot activering in de 24-uuropvang
□ Muziekkliniek Tiel
Vanuit Pluryn:
□ Vakantie Jan Pieter Heije
□ Zomeractiviteiten Lindenhorst
□ Olympische Zomerspelen Eefde
□ Zomeractiviteiten IDP Maarsbergen
□ SO Noorderlichtt schoolplein
□ Tuin Zonnering
□ Outdoor Fitness Almelo
□ Kleding PUNT
□ Memoveld de Beele
□ Duofiets de Torens
□ Tovertafel het Hietveld
Overige projecten die zijn goedgekeurd:
Vanuit stichting Vluchtelingenwerk:
□ Allemaal meedoen
Vanuit Scouting Nederland:
□ Avonturenhuis
Vanuit Sailwise:
□ Inrichting en handicap specifieke materialen voor de vernieuwde watersportsport
accommodatie Robinson Crusoe
Vanuit Stichting ‘kLeef:
□ Algemene aanvraag
De Driestroom:
□ Extra toezegging voor de bus van de was partner

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.

