Vrienden van De Zorggroep
In bezit van ANBI verklaring

Postbus 694 / 5900 AR VENLO
Auxiliatrixweg 35
5915 PN VENLO
T: 077 355 9555 / F: 077 355 9570
vrienden@dezorggroep.nl
www.dezorggroep.nl/vriendenstichting

VOORWOORD
Vrienden van De Zorggroep kan terugzien op een enerverend jaar. Met de doorstart
van het project Verborgen Verlangens zijn veel successen geboekt. Er zijn ruim 300
wensen vervuld en we hebben diverse donaties ontvangen.
In het jaarverslag 2016 leest u alles over de activiteiten die zijn gerealiseerd dankzij
Vrienden van De Zorggroep.
Vrienden van De Zorggroep maakt het mogelijk om activiteiten voor cliënten te
organiseren die vanuit het reguliere budget niet meer betaald kunnen worden.
Activiteiten die het verschil maken! U leest hierover alles in het jaarverslag.
Wilt u het initiatief van Vrienden van De Zorggroep financieel ondersteunen?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 077-3559570.
Onze bankgegevens: NL48RABO0150813821
Indien u ons een warm hart toedraagt dan horen wij dit graag!

Wij wensen u veel leesplezier!

INLEIDING
Vrienden van De Zorggroep is een onafhankelijke stichting. Het bestuur van de
stichting ziet er op toe dat alle financiële bijdragen op de juiste plaats terecht komen.
Vrienden van De Zorggroep houdt zich aan de landelijke Gedragscode voor
Fondsenwerving in de Zorgsector en is in het bezit van een ANBI (Algemeen Nut
Beoogde Instelling) verklaring. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de te
Venlo gevestigde Stichting De Zorggroep in de meest ruime zin. De stichting tracht
door haar activiteiten met name het welzijn en de gezondheid te bevorderen van de
cliënten van De Zorggroep die woonachtig zijn in het werkgebied van Stichting De
Zorggroep (Noord- en Midden-Limburg). De stichting heeft geen winstoogmerk.
De projecten die ‘Vrienden van De Zorggroep’ ondersteunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verdubbelingacties.
miMakkers voor ouderen met dementie.
Verborgen Verlangens
ERATO muzikale contacten
Muziek van Jong voor Oud
Legatenwerving en erfstellingen.

Het is een inmiddels vrij bekende uitspraak in de zorg: ‘Een ons welzijn scheelt een
kilo zorg’ oftewel : als onze cliënten zich prettig voelen, neemt de behoefte aan zorg
af. De Vriendenstichting wil graag het welzijn van de cliënten bevorderen, samen
met vrijwilligers, medewerkers en familieleden. De vreugde van de cliënten op hun
gezichten zegt alles. Daar doen we het allemaal voor! Realisatie van deze
activiteiten is met het reguliere budget helaas niet mogelijk.
Hartelijk dank aan alle medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers die onze cliënten
een warm hart toedragen. Mede dankzij hun kunnen wij meer cliënten een
onbezorgde en onvergetelijke middag of avond bezorgen.
Wij rekenen ook in 2017 weer op veel enthousiaste medewerking die kan bijdragen
aan het welzijn van de cliënten van De Zorggroep!
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BEGUNSTIGERS
We ontvangen giften, nalatenschappen en we hebben eenmalige inkomsten van
particuliere donateurs. Stichting Vrienden van De Zorggroep dankt al haar
begunstigers voor hun financiële bijdragen. Deze bijdragen kunnen we maar al te
goed gebruiken. De cliënten waarderen de extra’s die de Vriendenstichting mogelijk
maakt. De bijdragen die we ontvangen worden besteed aan projecten voor het
welzijn van de cliënten.

BESTUUR
Het bestuur bestaat uit mensen die de Vriendenstichting een warm hart toedragen.
In 2016 heeft het bestuur tweemaal vergaderd.
De samenstelling van het bestuur (van links naar rechts op de
foto) in 2016 was als volgt:
De heer M.J.M. Reijnen, voorzitter
De heer W.B.J. van Soest, lid
De heer F. Rijnders, lid
De heer P. Vos, lid
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FINANCIEEL VERSLAG
Wij willen opmerken dat de hulp van donateurs en sponsoren daarbij onmisbaar is.
Opmerkelijk is dat door particulieren met de nieuwe opzet van Verborgen Verlangens
naar aanleiding van de televisie uitzendingen bij L1 en Omroep Venlo en Peel en
Maas veel giften en donaties voor dit project zijn gedaan.
In 2016 is een aantal locatie fondsen overgeheveld.
De doelstellingen per fonds zijn gelabeld, waarbij vermeld moet
worden dat kosten voor inventaris en personeelskosten uitgesloten
zijn:
 Stichting Vrienden van De Zorggroep
Doelstelling: organiseren extra activiteiten voor alle cliënten
van De Zorggroep
 Stichting Ondersteuning Fonds Maria Auxiliatrix
Doelstelling: organiseren extra activiteiten voor alle cliënten
van D’n Horstgraaf, De Witte Steen, Crescendo, Verpleeghuis
Blerick, De Beerendonck en Meeuwbeemd
 Stichting Welzijnsfonds/Welzijnsfonds Land van Gelre en
Gulick
Doelstelling: voor oude locaties Camillus, Hospice de Ark en
Herte, welzijn voor de cliënten, geen inventaris.
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PROJECTEN:
1.

VERDUBBELINGSACTIES 2016

Stichting Vrienden van De Zorggroep wil bereiken dat er iets extra’s wordt
georganiseerd voor de cliënten binnen de verpleeg- en verzorgingshuizen van De
Zorggroep. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd die geld opbrengen:
rommelmarkten, verkoop van handwerken en kien gelden.
Tot maximaal € 2.500,-- per jaar verdubbelt de Vriendenstichting deze bedragen,
mits het geld wordt besteed aan leuke, gezellige activiteiten voor de cliënten: een
dagje uit, een middag bloemschikken, een boottochtje of een leuke
muziekmiddag. Dit is heel laagdrempelig en hiermee ontstaat ook bij vrijwilligers,
familieleden en medewerkers van De Zorggroep een continue stimulans om iets
extra’s voor de cliënten mogelijk te maken. In 2016 zijn er niet veel aanvragen
voor Verdubbelingen ingediend, omdat er vanuit de regering gelden voor
Waardigheid en Trots beschikbaar zijn gesteld om activiteiten met de cliënten te
organiseren. Ook in 2017 zijn hier weer gelden voor beschikbaar gekomen.
In bijlage 3 treft u een compleet overzicht aan van de verdubbelingsaanvragen die
in diverse locaties in 2016 hebben plaatsgevonden.

Bedrag van de aanvragen

€ 2.309,85

Bedrag dat verdubbeld is

€ 2.309,85
---------------€ 4.619,70

Totaal

Op 11 en 12 maart 2016 heeft de NL-doet dag plaatsgevonden. De coördinatie
hiervan heeft door Vrienden van De Zorggroep plaatsgevonden. Tijdens deze
dagen zijn de vrijwilligers en activiteitenbegeleiders zijn weer in de spotlights
gezet en hebben ze weer de handen uit de mouwen gestoken. Het was een leuke
en succesvolle actie waar met name de vrijwilligers de cliënten in de locaties weer
een geweldige dag hebben bezorgd. De medewerkers met de vrijwilligers hebben
zich weer volop ingezet om bijvoorbeeld met cliënten een high tea te organiseren
of de tuin een voorjaarsbeurt te geven of de activiteitenruimte weer op te frissen.
Door de NL-doet dagen zijn er weer extra vrijwilligers voor De Zorggroep
geworven.
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2.

MIMAKKERS VOOR OUDEREN MET DEMENTIE

Mede dankzij Stichting Vrienden van De Zorggroep zijn er in de verpleeghuizen al
vele uren miMakkus-plezier aan de cliënten met dementie besteed. Deze cliënten
zijn vaak nog fysiek onder ons, maar geestelijk moeilijk bereikbaar. Het is dan ook
mooi om te zien dat deze cliënten een duidelijke behoefte aan het miMakkusplezier hebben en dat het leeft onder deze doelgroep.
Wie verlegen zit om een cadeau voor een dementerend familielid kan overigens
een interne miMakker gewoon inhuren via De Zorggroep. De glimlach van een
dierbare is het waard. De inzet van de miMakkers is daarom succesvol. Dit
betekent een enorme toename van de vraag naar onze eigen miMakkers en een
zeer gunstige ontwikkeling voor onze cliënten.
In 2016 zijn belangrijke bijdragen ontvangen van:
*Fonds Sluyterman van Loo – Beverwijk
*Aeternus - Venlo
*Giften van de afscheidsreceptie van een directeur
Als dank hiervoor is zowel aan het fonds, het bedrijf als aan de directeur een
beeld uitgereikt van de ambassadeur van de miMakkers, de kunstenaar Sjer
Jacobs. Dit beeld geeft een interactie weer tussen een miMakker en een
bewoner.
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3. VERBORGEN VERLANGENS
In oktober 2015 is dit project door Vrienden van De Zorggroep in samenwerking met
Groene Kruis Ledenorganisatie opnieuw geïntroduceerd om nog meer verborgen
verlangens daadwerkelijk te kunnen vervullen. Het project Verborgen Verlangens,
waarbij bijzondere wensen van cliënten van De Zorggroep in vervulling worden
gebracht, is een groot succes. In 2016 zijn er, mede dankzij vrijwilligers en
sponsoren, zo’n 300 wensen vervuld. Van enkele wensen zijn filmpjes gemaakt die
zijn uitgezonden bij diverse regionale omroepen in Limburg. Ook worden deze
gedeeld via social media. Bijzondere aandacht was er eind 2016 voor de wens van
Nelly Jacobs uit Venlo, die nog een laatste keer wilde paardrijden. Meer dan 155
miljoen mensen hebben dit filmpje wereldwijd bekeken via de diverse social mediakanalen.
Vrienden van De Zorggroep is ongelooflijk trots op alle warme reacties die we
hebben ontvangen naar aanleiding van de vervulde wensen en de filmpjes. Van over
de hele wereld krijgen we vragen over en steunbetuigingen voor ons project
Verborgen Verlangens. De New York Post heeft aangegeven dat dit filmpje met bijna
100 miljoen views een van de meest populaire filmpjes in 2016 was. Verborgen
Verlangens heeft wereldwijd 32000 reacties gekregen en diverse interviews
gegeven.
Tweemaal per jaar is er met de vrijwilligers Verborgen Verlangens een overleg
gepland in Noord- en Midden-Limburg. Zij zijn het aanspreekpunt, maar kunnen ook
zelf met cliënten in gesprek gaan. Via Groene Kruis Ledenorganisatie kunnen de
leden die zorg krijgen via Groene Kruis Thuiszorg eveneens een ‘verborgen
verlangen’ kenbaar maken. De wensen zijn vaak simpel en praktisch te vervullen,
ook wat betreft de eventuele kosten. De blauwe fles met daarin een gerbera is al
sinds jaar en dag hét symbool van Verborgen Verlangens. Het heeft ons veel
naamsbekendheid opgeleverd. Mede door Verborgen Verlangens zijn er veel giften
ontvangen in 2016. We willen er zo samen een succes van maken en de
buitenwereld laten zien dat we onze cliënten naast enorm goede zorg ook dat kleine
beetje extra kunnen bieden. De bijdrage van Vrienden van De Zorggroep aan
Verborgen Verlangens is € 15.000,00.
Tijdens de beurs van de ledenorganisatie ‘Langer thuis met Groene Kruis’ is
Vrienden van De Zorggroep aanwezig geweest met een stand van Verborgen
Verlangens in Horst, Blerick, Venray en Heel. Dit heeft heel mooie PR opgeleverd.
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4.

MUZIKALE CONTACTEN ERATO
Stichting Erato verzorgt muzikale contacten, kleinschalig en interactief.
De ongeveer dertig muzikanten brengen blijdschap, plezier, vreugde, vrolijkheid
en momenten van herkenning bij zorgafhankelijke ouderen. Ook bij mensen met
dementie, langdurig zieken en medemensen in de terminale (thuis)zorg.
Kleinschalig, laagdrempelig, toegankelijk en respectvol. Met muziek, zang en
andere ontspannende activiteiten. Kleine momenten van geluk. Kosteloos!
De Zorggroep heeft een coördinator aangewezen, die alle aanvragen van de
locaties inventariseert en daarna doorstuurt naar de Stichting Erato. In overleg
met de artistiek leider wordt bekeken of er aan de aanvraag kan worden voldaan.
De artistiek leider koppelt dit terug (via het secretariaat) naar de coördinator en
deze geeft de definitieve optredens door. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd.
In 2016 zijn 163 muzikale contacten gratis aangeboden. Als extra biedt
Vrienden van De Zorggroep per verpleeghuis/kleinschalig wonen zes
muzikale contacten aan, die voor 50% door de Vrienden worden gefinancierd.
Door een muzikaal contact ontstaat er communicatie, hoe summier dit ook
mag zijn. Het contact met deze doelgroep wiens belevingswereld vaak steeds
kleiner wordt is erg waardevol. Dit geweldige initiatief willen we graag blijven
ondersteunen. De contacten worden door de diverse artiesten die zich nauw
betrokken voelen bij de doelstelling van Erato op gevarieerde en creatieve
wijze vormgegeven. Erato heeft al tijdens diverse sessies de cliënten van De
Zorggroep een aangename muzikale beleving bezorgd.
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5. MUZIEK JONG VOOR OUD
De Stichting Muziek Jong voor Oud (MJvO) verzorgt met name laagdrempelige
Kamermuziekconcerten op locatie. De concerten in de zorgcentra duren één tot
anderhalf uur. Het repertoire is licht klassiek of jazz uit de jaren ‘30/’40. Het
programma is aangepast op de doelgroep; de echte liefhebber maar ook
nieuwkomers moeten kunnen genieten van een concert. Een programma moet
herkenbaar zijn, maar ook prikkelend zijn door de presentatie van ‘nieuw’
repertoire.
De ensembles bestaan standaard uit 2 personen. Meer musici is mogelijk in
overleg. De musici verzorgen zelf de presentatie en omlijsting van het
programma. Door het persoonlijk betrekken van het publiek, wordt de
concertbeleving aanzienlijk verhoogd.
De concerten worden steeds meer ‘op maat gemaakt’; “wat werkt voor welke
locatie?” Zo zijn concerten in een zaal, kapel maar ook op een afdeling (psychogeriatrie) en in een kamer (bijvoorbeeld in een hospice) mogelijk. Muziek Jong
voor Oud stimuleert haar musici om steeds creatief om te gaan met de
programmakeuze. De cliënten kunnen van de reguliere concerten genieten, maar
het is natuurlijk ook mogelijk om de musici in te passen in een evenement dat al
georganiseerd is, zoals bijvoorbeeld een H. Mis, een moederdag concert,
kerstconcert of high tea.
Muziek Jong voor Oud biedt naast het organiseren van concerten ook workshops
aan, waarbij live (klassieke) muziek de rode draad in het geheel vormt.
Er is hart voor passie, en er zijn sterren voor talent. Er kan gespeeld worden, er is
ruimte voor beweging en MJvO stimuleert tot meedoen.
Vrienden van De Zorggroep ondersteunt dit initiatief!
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6. LEGATENWERVING EN NALATENSCHAPPEN
Voor de Vriendenstichting is fondsenwerving van groot belang. Hierdoor kunnen
we activiteiten voor de cliënten structureel blijven ontplooien.
Er zijn meerdere manieren om een bijdrage te leveren aan een goed doel,
waarbij schenken en nalaten ook een voordeel voor de schenker kan opleveren.
Wij kunnen u informatie verstrekken over wat een schenking of gift via een
nalatenschap precies inhoudt. Er wordt een algemeen beeld geschetst en voor
uw persoonlijke situatie zijn er diverse mogelijkheden. Een notaris kan u ook meer
vertellen over nalaten aan een goed doel in het testament. Een goed doel kan als
rechtspersoon tot volwaardig erfgenaam worden benoemd. Samen met eventuele
andere erfgenamen heeft de organisatie dan recht op de gehele nalatenschap.
Het goede doel erft dus een deel van de baten én van de eventuele schulden
van de nalatenschap. Maar dat laatste is natuurlijk niet de bedoeling.
Tegenwoordig schenken bedrijven of mensen die iets te vieren hebben soms
cadeaugeld aan een goed doel. Bij de Vriendenstichting komen deze bijdragen
goed terecht. Afhankelijk van de wens van de schenker geven wij publicatie aan
de donatie. Elke gift is er een! Vrienden van De Zorggroep geeft hier graag advies
over.
Regelmatig ontvangt Stichting Vrienden van De Zorggroep donaties uit
nalatenschappen van tevreden cliënten. Daar zijn we erg blij mee. De Stichting
Vrienden van De Zorggroep kan opgenomen worden in het testament. Na het
overlijden hoeft er geen schenkings- en successierecht betaalt te worden, omdat
de Stichting Vrienden van De Zorggroep een Anbi status heeft. Dit betekent dat
het hele bedrag ten goede komt aan de projecten van de stichting.
Voor giften wil De Zorggroep de ANBI-status van de Stichting Vrienden van De
Zorggroep volop benutten. De legatenwerving richt zich met name op de inwoners
van Noord- en Midden Limburg en expliciet niet op cliënten van De Zorggroep...
Op regionaal niveau heeft Stichting Vrienden van De Zorggroep een goededoelen-gids uitgegeven voor Limburg. “Geef om uw Regio”. Dit is een uniek
initiatief dat een overzicht biedt van goede doelen in de directe omgeving. Het
bestaat uit een website en een reguliere gids. Vrienden van De Zorggroep staat
als goed doel vermeld op de website. De regionale gids heeft een groot bereik
onder de doelgroep. Deze ligt in de verzorgingshuizen, gemeentehuizen, bij
notarissen, begrafenisondernemers en in bibliotheken. Vandaag de dag zien we
dat men in toenemende mate verbondenheid en herkenbaarheid zoekt met zijn
doel. Via de Vriendenstichting kan men een aansprekend doel in de eigen
omgeving ondersteunen.
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Meer info:

Dagelijkse leiding Vrienden van De Zorggroep
Wilma Matheij en Marlies van Roy
vrienden@dezorggroep.nl
verborgenverlangens@dezorggroep.nl
Vrienden van De Zorggroep
Auxiliatrixweg 35
5915 PN VENLO
Tel.: 077-3559570

Uitreiking cheque AGORA te Venlo
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