
JAARVERSLAG 2022 EN FINANCIEEL JAARVERSLAG 2022
STICHTING VRIENDEN VAN WOONZORGCENTRUM

HUMANITAS DEVENTER

Geachte lezers, Beste Vrienden van Humanitas,

Voor u ligt het Jaarverslag 2022 van de Stichting Vrienden van Woonzorgcentrum
Humanitas Deventer. Het is een beknopt verslag omdat wij een ellenlang verslag niet zinvol
achten, maar ook omdat wij de eerste maanden van 2022 nog steeds te maken hadden met
de grote invloed van Covid19 oftewel Corona.
Humanitas is in 2022 weliswaar weer meer open geweest voor familie, vrienden, bekenden
en zelfs voor activiteiten, maar de nasleep van de pandemie heeft daarna nog lang (zelfs tot
de dag van vandaag) een grote wissel getrokken op de gehele organisatie, vooral op de
(zorg-)medewerkers.
U heeft vast wel eens gehoord van long-covid, oftewel langdurige symptomen en een
langdurig herstel na een Corona-besmetting. Wij wensen alle medewerkers heel veel
gezondheid en geluk bij het uitoefenen van hun mooie beroep!

Het bestuur van de Vrienden is in 2022 vier keer “fysiek” bij elkaar geweest, maar daarnaast
is er heel wat gecommuniceerd via de groepsapp en de e-mail, en via individuele contacten;
we weten elkaar snel te vinden, waardoor we snel besluiten kunnen nemen.
Het bestuur is in 2022 gestaag verder gegaan met onder meer het groots(t)e project: Beeld
van een Bewoner. Dit project schrijven we toe aan Jan Henk van der Kolk, die de laatste
jaren bepalend was voor de doorstart van de Vrienden in 2019 maar ook voor het tot stand
komen van het fotoproject.
De laatste twee jaar was Jan Henk ook formeel bestuurslid van de Vrienden als
vertegenwoordiger van het management, en van hem hebben we helaas in de zomer van
afscheid moeten nemen. We hebben hem met bloemen en een bon veel geluk gewenst met
zijn nieuwe uitdagingen.
De rol van Jan Henk is per januari 2023 overgenomen door Wilco Jansen, de nieuwe
manager Samenleven bij Humanitas.

Via deze weg willen we tevens de enthousiaste interim-medewerker Corinda van Tilborg
hartelijk bedanken, die na enige personele verschuivingen half 2022 namens de directeur
onze contactpersoon werd, en die mede verantwoordelijk was voor de uiteindelijke snelheid
in het fotoproject, en voor de organisatie van de feitelijke opening eind november 2022,
zodat we aan de eisen van onze sponsoren konden voldoen.

Het was een enorme eer om voor de (unieke) fototentoonstelling van vijf sponsoren,
waaronder drie typisch Deventer organisaties, een financiële bijdrage te mogen ontvangen!
Na ruim een half jaar uitstel was dus eind november de opening in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van de sponsoren: Univé Voor Elkaar Fonds, Univé Zorgverzekeraar,
Erven Witteveen, Stichting Wesselings-Van Breemen en  de Deventer Cultuur Club.
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Een intieme opening met een dankwoord van de directeur en onze voorzitter, waarbij ook
fotograaf Astrid van Loo in het zonnetje werd gezet. (Nota bene: in de lente van 2023
wordt door het management een opening georganiseerd voor alle bewoners!)

Echte Vrienden: In 2022 hebben we wederom enkele donaties mogen ontvangen van
bewoners en/of hun familieleden, als dank voor de goede zorgen tijdens hun verblijf in ons
woonzorgcentrum.
Dit soort Vrienden zijn we “eeuwig dankbaar”. Zij zijn de basis van ons bestaan!
(Nota bene: in verband met strenge privacy-wetgeving kunnen we onze Vrienden die via de
bank hebben gedoneerd niet persoonlijk bedanken en daarom heeft onze penningmeester
het goede idee bedacht om 0,01 euro terug te storten in de omschrijving een bedankje!)

Wegens groot succes is in 2022 de samenwerking met Fietsen Alle Jaren Deventer
voortgezet. Twee bestuursleden van de Vrienden hebben zich in de zomer laten rondrijden
in de inmiddels beroemde rode fietsriksja, en dat was een levendig bewijs (zie het filmpje op
onze Facebookpagina) dat het een prachtig avontuur is om je met een geroutineerde
vrijwilliger als chauffeur door Deventer rond te laten fietsen. De Vrienden hebben het
opnieuw financieel mogelijk gemaakt om ook in 2022 tussen de 60 en 70 fietstochten te
realiseren. Voor bewoners, maar vanaf vorig jaar ook voor begeleidende familieleden en/of
medewerkers.

Dan de overige onderwerpen waar de Vrienden aan mee hebben gedaan, aan meewerken
en/of aan bijdragen:

- Lente 2022 begon voor de Vrienden en de Bewoners heel goed met een prachtige
tentoonstelling, opgesteld in de Gezellig Ruimte aan de Boulevard en tegenover de
Ridderhof. Het bestuur was in de Openbare Bibliotheek gaan kijken naar de
Tentoonstelling Deventer in de Pruikentijd, en ze was meteen enthousiast. Daarbij
had de organisatie van de tentoonstelling (na locatie de bieb en het Etty Hillesum
Lyceum het Vlier), al het oog laten vallen op Humanitas! Dank daarvoor! Zie onze
website voor een mooi overzicht.

- Soms hoef je niet opnieuw het wiel uit te vinden. Omdat ook de beide abonnementen
op de krant De Stentor regio Deventer een succes zijn, laten de Vrienden die
doorlopen.

- Met de Pasen én met de Kerst heeft het bestuur een kleine attentie rondgebracht
op ieder afdeling, voor iedere bewoner (circa 170), om te laten weten dat de
Vrienden altijd aan onze bewoners denken.

- Voor de bekendheid van de Vrienden is er nog steeds een eigen website Stichting
Vrienden van Humanitas Deventer - Contact Deze site wordt mede mogelijk gemaakt
door Frank Everards van Everards Advertising & Multimedia. Eind van het jaar
heeft het bestuur Frank een kleine attentie gestuurd als dank voor al zijn werk.

- Soms gaat iets niet helemaal zoals bedoeld: door het doorkrijgen van een verkeerde
datum hebben de Vrienden helaas in 2022 niet van zich laten horen tijdens de
Grootouderdag, dus geen ijs van Talamini. Met de komst in 2023 van Wilco Jansen
als nieuwe deelnemer aan het bestuur namens het management, krijgen we
ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden om van onze betrokkenheid te laten horen.

- Tot slot: Jaarlijks verdeeld de Rabobank ClubSupport gelden om stichtingen en
verenigingen te ondersteuning. In 2022 zijn de Vrienden van Humanitas opgegeven,
en dat heeft een erg leuke bijdrage opgeleverd. Dat komt natuurlijk vooral door de
leden van de Rabobank die op ons hebben gestemd! Zeer veel dank daarvoor!
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https://www.vriendenvanhumanitasdeventer.nl/contact-en-organisatie
https://www.vriendenvanhumanitasdeventer.nl/contact-en-organisatie


Van de activiteiten in 2022 zijn berichten en foto’s terug te vinden op onze eerder genoemde
website. Neemt u eens een kijkje!

Voor een financiële verantwoording verwijzen wij hieronder naar
het Financieel Jaarverslag 2022.

Deventer, februari 2023,
namens de Stichting Vrienden van Woonzorgcentrum Humanitas Deventer

Janine van Harsselaar-Timmer, voorzitter
Anja van der Vegte, secretaris
André Legerman, penningmeester

********************************************************

FINANCIEEL JAARVERSLAG St. Vrienden van WZC Humanitas Deventer 2022

Beginsaldo (1-1-2022) 7.570,45

Donaties/giften 450,00

Subsidies Beeld van een Bewoner 4.750,00

Rabobank Clubsupport bijdrage 160,61

Fotoproject Beeld van een Bewoner 4.210,92

Activiteiten en evenementen:
o.a. Pasen en Kerst

797,51

Fietsen Alle Jaren Deventer, fietsriksja 500,00

Bankkosten 119,40

Algemene kosten 172,47

Eindsaldo (31-12-2022) 7.130,76
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