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    JAARVERSLAG 2012 
 
   Stichting Woonvorm De Regenboog 
 
Met dankbaarheid mogen wij terugzien op het afgelopen jaar, waarin alle bewoners zorg en begeleiding 
hebben ontvangen in De Regenboog. Over de gezondheid van een van de bewoners zijn ernstige zorgen 
geweest, maar de behandeling is gezegend en de situatie in de loop van het jaar gestabiliseerd. Het gezin van 
onze locatiemanager werd uitgebreid met een gezonde tweeling. 
 
1 Bestuursvergaderingen 
In 2012 werden vijf bestuursvergaderingen gehouden, waarbij steeds de locatiemanager aanwezig was. De 
heer Van Heusden was aftredend als penningmeester en is herbenoemd. 
 
2 Informatie- en contactbijeenkomsten 
Op 4 januari was er een  nieuwjaarsbijeenkomst met bewoners, verwanten, personeel en vrijwilligers. Op 8 
juni gebruikten we met elkaar een maaltijd, lichtte de heer De Korte ons in over de ontwikkelingen bij 
Philadelphia Zorg en zagen we een videopresentatie over “De Regenboog door de jaren heen”. Op 2 
november kregen we beelden te zien  van het bewonersuitje en vertelden de bewoners ons over de interne 
huisregels van De Regenboog. 
 
3 Personeel en vrijwilligers 
 Enkele personeelsleden zijn vertrokken. Ook was er sprake van langdurige afwezigheid door ziekte of 
zwangerschapsverlof. Deze uren werden regelmatig opgevuld door invalkrachten van het flexteam. Het 
bestuur heeft de afspraak gemaakt dat bij aanname van deze medewerksters de identiteit van de locatie aan 
de orde zal komen. Bij sollicitatiegesprekken van vaste medewerksters was een lid van het bestuur aanwezig. 
We zijn blij met de grote kring van vrijwilligers, die zich op allerlei manieren inzetten voor de bewoners. Op 
14 december werd  hen door Stichting Philadelphia in Hervormd centrum De Terp een etentje aangeboden en 
konden ze met het personeel en onderling van gedachten wisselen. 
  
4 Ontwikkelingen bij Stichting Philadelphia Zorg 
Per 1 januari 2013 komen er drie clusters: zorg-wonen, ambulante zorg en dagbesteding en intensieve zorg. 
Locatie De Regenboog valt onder zorg-wonen en is ingedeeld bij Regio Zuid. Het bestuur heeft gesprekken 
gevoerd over het behoud van onze eigen identiteit binnen deze regio en heeft de toezegging gekregen dat 
deze voldoende gewaarborgd zal blijven. Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we kennis gemaakt 
met de nieuwe regiodirecteur Mevrouw H. Bouwhuis. We zijn blij dat de locatiemanager de heer De Korte  
aan De Regenboog verbonden blijft. 
 
Samenwerking met Vereniging Op weg met de ander 
In het kader van de samenwerking tussen Vereniging Op weg met de ander en Stichting Philadelphia Zorg is 
een Praktische Handleiding voor ouderinitiatieven samengesteld. Het bestuur van stichting Woonvorm De 
Regenboog heeft deze bestudeerd en vragen en opmerkingen hierover opgesteld. Deze zijn voorgelegd 
tijdens een informatiebijeenkomst op 28 september in Papendrecht. Hiervan is nota genomen en de uitgave 
van de handreiking is uitgesteld tot maart 2013. De heer C. van der Linden heeft zijn vertegenwoordiging 
van De Regenboog in  de participatieraad beëindigd. Naar een opvolger wordt gezocht. 
 
5 Locatieprofiel  
Naast de Handreiking die een algemeen karakter heeft, is er voor de locatie een locatieprofiel 
samengesteld. Dit komt in de plaats van de Woon- en leefafspraken en geeft inzicht in onze identiteit. Na 
overleg en correcties is de aangepaste versie door het bestuur aanvaard. Het stuk zal gebruikt worden bij 
aanname van personeel, nieuwe bewoners en vrijwilligers en is bekend bij het Zorgloket. 
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6 Besteding van gelden 
Naast het bewaken van de identiteit heeft onze stichting de taak gelden te werven en te besteden ten gunste 
van de bewoners. Dit jaar is de opbrengst van de actiedag van 2011 besteed aan een wii spelcomputer, een 
bubbelbadmat en een kapstok. Achter De Regenboog is een blokhut geplaatst door Woningstichting De 
Kernen. Deze is gefinancierd door Stichting Woonvorm De Regenboog en haar eigendom. De blokhut mag 
naar keuze van de locatiemanager gebruikt worden als hobbyruimte voor de bewoners en/of als 
opslagruimte. Vanwege bezuinigingen bij de overheid ontvangt Stichting Philadelphia Zorg aanzienlijk 
minder geld voor huishoudelijke zorg dan voorheen. Omdat dit voorzienbaar tot problemen zou kunnen 
leiden heeft Stichting Woonvorm De Regenboog besloten om geldelijk bij te dragen in de schoonmaakkosten 
van het gebouw. Hiermee is een schoonmaakbedrijf ingehuurd. Omdat naar verwachting ook in de komende 
jaren een bijdrage in de kosten van de huishoudelijke zorg nodig is, zijn de diaconieën van de 
thuisgemeenten van de bewoners en de diaconie van de Hervormde Gemeente Brakel aangeschreven voor 
een bijdrage. Inmiddels zijn van die kant inderdaad reeds bijdragen ontvangen. Zie verder het financiële 
jaarverslag voor details. 
 
7 Samenvattend 
Met vreugde en dankbaarheid mogen we dit jaarverslag 2012 weer afsluiten. De woonvorm “De Regenboog” 
in Brakel vormt een hechte gemeenschap. Lief en leed hebben we dit jaar ook weer met elkaar gedeeld. De 
kern van de instelling zijn de bewoners. Om hen gaat het. Daar omheen staan als concentrische cirkels de  
ouders, familieleden en degenen die de belangen van de bewoners behartigen. Ten dienste van de bewoners 
is het team volop bezig en vele vrijwilligers ondersteunen het personeel bij het vele werk ten behoeve van de 
cliënten. Maar de trouw en de goedheid van de Heere koepelt als een regenboog van bescherming over ons 
heen. Dat is geen prestatie van onze kant maar gratie van God. Het is onze diepste overtuiging, dat we dit 
alles aan Zijn gunst en genade te danken hebben. Daarom overheerst in dit jaarverslag de dank  jegens de 
Heere, Die ons dit alles geeft. 
 
8 Ondertekening 
 
Aldus vastgesteld op de bestuursvergadering van Stichting Woonvorm De Regenboog 
d.d. 11 februari 2013 
 
Ds. B. de Romph  J.M. van Willigen – van Gelder  A. van Heusden 
(voorzitter)   (secretaris)    (penningmeester) 
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Financieel jaarverslag 2012 K.v.K. 11056981
Verslagperiode: 1-1-2012 t/m 31-12-2012

VERLIES en WINSTREKENING 2012 2011 2012 2011
Uitgaven Bedrag Inkomsten Bedrag
Activiteiten 400,00           1.560,53       Activiteiten -                 3.617,08    
Advies- en administratiekosten -                 -                Ontvangen giften 7.277,00        6.495,45    
Algemene kosten 56,98             197,64          
Bankkosten en betaalde rente 27,42             15,75            Ontvangen rente 210,38           208,60       
Inrichtingskosten De Regenboog 5.740,36        10.260,69     
Kerktelefoonkosten 60,00             60,00            
Bijdragen aan huishoudelijke zorg 475,41           -                

Totaal uitgaven 6.760,17        12.094,61     Totaal inkomsten 7.487,38        10.321,13  
Saldo 727,21           1.773,48-       

BALANS 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011
Debet Bedrag Credit Bedrag
Rabo RC nr. 3743.82.093 221,43           294,60€        Vermogen 14.542,13      13.814,92  
Rabo spaarrek. 1264.421.702 14.320,70      13.520,32€   
Totaal aktiva 14.542,13€    Totaal passiva 14.542,13€    

Toelichtingen en specificaties

Bestemming van de giften en andere opbrengsten
Stichting Woonvorm De Regenboog heeft als doel het ondersteunen van woon-zorglocatie "De Regenboog" 
te Brakel. Dit is een kleinschalige woonvorm voor verstandelijk gehandicapten, die per 2 januari 2006 gestart is.
Stichting Woonvorm De Regenboog ondersteunt woon-zorglocatie "De Regenboog" bij de inrichting van de
gezamenlijke huiskamers en algemene ruimtes, voor zover dit niet voldaan kan worden uit bijdragen
van de overheid en de zorgverzekeraars. Daarnaast neemt Stichting Woonvorm De Regenboog kosten voor
materialen, activiteiten en public relations voor haar rekening, voor zover deze ten goede komen aan
de gezamenlijke bewoners. En tenslotte draagt de stichting sinds 2012 bij in de kosten voor de huishoudelijke
zorg in De Regenboog.

Bewonersrekening
De bewoners hebben Stichting Woonvorm De Regenboog gevraagd een rekening te openen, waarop zij gelden
kunnen storten voor gezamenlijke activiteiten, o.m. vakanties. De gelden op deze rekening zijn het eigendom
van de bewoners zelf. De rekening is alleen op naam gesteld van Stichting Woonvorm De Regenboog vanwege
de wettelijke en fiscale verplichtingen die t.a.v. gezamenlijke rekeningen gelden. Het saldo en de mutaties van 
deze rekening worden niet in dit jaarverslag verantwoord, omdat het gelden zijn van de bewoners zelf. Wel wordt 
hieronder het rekeningnummer en naam en adres van de beheerder vermeld. T.a.v. het beheer van deze rekening zijn 
afspraken gemaakt met de beheerder en met Stichting Philadelphia Zorg. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd 
en door alle betrokken partijen ondertekend.
Rekeningnr. bewonersrekening: 1505.05.5833 Rabobank Brakel
Beheerder: C. v/d Linden, Lisdoddelaan 44, VH Leerdam

Herkomst giften:
Bedrijven -€               
Stichtingen -€               
Kerken 4.377,00€      
Bijdrage ouders 1.900,00€      
Particulieren 1.000,00€      
Verenigingen -€                +

Totaal ontvangen giften in 2012 7.277,00€      
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