
Jaarverslag van stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg 2021 
 

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 2021 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 2021 zijn er twee vergadering geweest, te weten op 14 april 2021 en op 31 mei 2021. 

De vergadering van 14 april 2021 is de laatste reguliere vergadering van de stichting, dit in 

verband met de beëindiging van de stichting. Het besluit om de stichting op te heffen is het 

tijdsverloop van meer dan 20 jaar na oprichting van de stichting die al bij aanvang een tijdelijk 

bestaan was toegedacht. 

De jaarrekening van 2020 wordt besproken, goedgekeurd en vastgesteld.  

In de vergadering van 31 mei 2021 wordt het stappenplan inzake de liquidatie van de stichting 

besproken en aanvaard. 

Tevens worden de wensen van de bestuursleden geïnventariseerd welke ANBI stichtingen (niet 

zijnde de 3 zorgorganisaties) die een eenmalige donatie mogen ontvangen, daar zij in de 

toekomst geen aanvragen meer kunnen indienen. 

Ook wordt besloten alle medewerkers van de zorgorganisaties: Pluryn, Iriszorg en Atlant een 

attentie te geven in de vorm van een cadeaubon met een brief waar de beëindiging van de 

stichting wordt meegedeeld en de stichting hun dank uitspreekt voor hun goede zorg. 

 

Projecten 

 

In 2021 zijn onderstaande financieringsaanvragen voor projecten ingediend en goedgekeurd. 

Vanuit Atlant Zorggroep: 



□ Betere zorg voor mensen in de chronische psychiatrische verpleeghuis 

□ Keuken/ gastvrije ruimte Marken Haven 

□ Wonen in het groen: inrichting het Immendaal 

 

Vanuit Iriszorg 

□ Tinybots Tessa 

□ Maatjesproject de Brug 

□ Pilot Ervaringsdeskundigheid en Reclassering 

□ Scholen Ervaringsdeskundigen 

 

Vanuit Pluryn 

□ Diverse vakantie-/zomeractiviteiten 

□ Multimediateam – opleiding Assistent Video-editor 

□ Klussendienst Jan Pieter Heije 

□ Fietsproject Eefde 

 

Overige projecten die zijn goedgekeurd: 

 

Vanuit Gelre ziekenhuis  

□ Buitenruimte Gelre IC 

 

Vanuit Stichting Herstel 

□ Algemene aanvraag 

 

Vanuit stichting ZorgNvrij / In de Luwte 

□ Ouderen meer in beweging 

 

Vanuit stichting Groenhof 

□ Inrichting wooncomplex Groenhof 

 

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.  

 

 

 

 

 


