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    JAARVERSLAG 2015 
 
   Stichting Woonvorm De Regenboog 
 
Het jaar 2015 begon verdrietig, omdat op 14 januari, na een korte ziekenhuisopname, Liza Quik is overleden. 
Hij woonde vanaf de oprichting in De Regenboog en is daar liefdevol verzorgd. We hebben als bestuur 
meegeleefd met de familie. Op 29 augustus namen we afscheid van Bas de Romph, die is verhuisd naar 
Ridderkerk en daardoor dichter bij zijn familie ging wonen. Hun lege plaatsen werden opgevuld door Lise 
van der Stam en Karin Verhagen. Bij de kennismakingsbezoeken was een bestuurslid aanwezig. 
 
1. Bestuursvergaderingen 
In 2015 werden drie bestuursvergaderingen gehouden samen met de locatiemanager. We maakten kennis met 
de nieuwe regiodirecteur mevr. L. Evenhuis. Voorzitter B. de Romph heeft zich niet herkiesbaar gesteld. 
Mevrouw J. van der Sluys – Bouwmeester heeft het voorzitterschap op zich genomen en als nieuw 
bestuurslid is mevrouw A.A. van Veen - Poortvliet benoemd. 
 
2. Informatie- en contactbijeenkomsten 
Op 10 januari was er een nieuwjaarsbijeenkomst met bewoners, verwanten, personeel en vrijwilligers. Op 29 
mei werd er een contactavond in De Terp gehouden, waarbij de vrijwilligers uitgenodigd waren voor een 
maaltijd met de bewoners. Aansluitend werd samen met de verwanten het thema “Andere kijk op zorg” 
behandeld. Op 28 november was er een contactmiddag in De Regenboog, waarop we afscheid namen van 
voorzitter De Romph en ouderling H.A. Kolbach wat vertelde over het maandelijkse “kerkbezoek”. 
 
3. Personeel en vrijwilligers 
Omdat de nieuwe bewoonsters een minder zwaar zorgpakket hebben, moesten er uren ingeleverd worden. Er 
zijn enkele personeelswisselingen geweest, bij de sollicitatiegesprekken was een bestuurslid aanwezig. We 
zijn als bestuur dankbaar voor de betrokken inzet van het personeel en de vele trouwe vrijwilligers, die 
allerlei taken op zich nemen en voor de goede contacten met de locatiemanager. 
 
4. Plannen uitbreiding De Regenboog 
De plannen voor uitbreiding van De Regenboog zijn in 2015 stop gezet, omdat de wachtlijst onvoldoende 
bleek voor realisering. 
 
5. Fondswerving en besteding gelden 
Van kerken, ouders en bewoners en particulieren kwam aan giften een vergelijkbaar bedrag binnen als in 
2014, zonder dat daarvoor expliciet fondsen geworven hoefden te worden.  Het hele jaar werd bijgedragen 
aan de schoonmaakkosten van het gebouw. Er zijn een hogedrukreiniger en een microfoon aangeschaft en er 
werd o.a. een bijdrage verstrekt voor de bewonersvakantie. Voor details zie verder de financiële paragraaf. 
In 2015 zijn plannen gemaakt en deels al uitgevoerd voor een metamorfose van het interieur, dat na 10 jaar 
gedateerd was. Vloeren, raambekleding en een aantal meubels zijn gerealiseerd uit een budget van St. 
Philadelphia Zorg. Er zijn nog wensen neergelegd bij de Stichting. In het jubileumjaar 2016 willen we 
daarom sponsors aanschrijven, om hierin te kunnen bijdragen. 
 
6. 10 jarig jubileum  
Op 1 januari 2016 is het 10 jaar geleden dat de eerste bewoners hun intrek namen in De Regenboog. 
Er is een commissie samengesteld van personeelsleden, 2 vrijwilligsters en 2 bestuursleden om de viering 
van dit jubileum vorm te geven.  
 
7. Contacten met Vereniging Op weg met de ander 
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De Vereniging Op weg met de ander organiseerde een ontmoetingsbijeenkomst voor bestuursleden van de 
aangesloten locaties. Bestuurslid Van Heusden bezocht de vergadering in Nijkerk. De vereniging bood twee 
toerustingsavonden aan over het thema “Rouw”. Mevrouw J. van der Sluys ging er samen met mevrouw R. 
Dekker - Fioole heen. Wegens het overlijden van Liza kon de heer A. Quik niet langer deel uit maken van de 
participatieraad. Mevrouw A. van Veen vertegenwoordigt nu De Regenboog in de lokale familieraad van de 
locaties van Vereniging Op weg met de ander en de regionale familieraad van St. Philadelphia Zorg. 
 
8. Tenslotte 
 
Als we het bovenstaande op ons in laten werken, dan mogen we wel zeggen: 
Looft God, looft Zijn naam alom… 
Die God, die in het jaar 2015  voor ons wilde zorgen. 
Die God, die bij ons wilde zijn in verdrietige dagen, maar ook bij ons was op mooie momenten! 
Die God, die het personeel van St. Philadelphia, de vrijwilligers en ons als bestuur kracht en liefde gaf om de 
belangen van de bewoners te behartigen. Zij mogen in deze roerige tijd van aanslagen en vervolgingen een 
plekje hebben waar ze in alle rust kunnen verblijven. Het is heel mooi zoals ze met elkaar omgaan en naar 
elkaar toetrekken. 
 
We danken allen die zich voor de bewoners hebben ingezet, maar bovenal dank aan de Heere, die ons dit 
alles gaf. 
 
 
9. Ondertekening 
Aldus vastgesteld op de bestuursvergadering van Stichting Woonvorm De Regenboog 
d.d. 1 februari 2016 
 
J. van der Sluys – Bouwmeester  J.M. van Willigen – van Gelder  A. van Heusden 
(voorzitter)    (secretaris)    (penningmeester) 
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Financieel verslag 2015 K.v.K. 11056981
Verslagperiode: 1-1-2015 t/m 31-12-2015

VERLIES en WINSTREKENING 2015 2014 2015 2014
Uitgaven Bedrag Inkomsten Bedrag
Activiteiten 862,47           350,00          
Advies- en administratiekosten -                 -               Ontvangen giften 3.695,20        3.866,64    
Algemene kosten 46,75             45,75            
Bankkosten en betaalde rente 78,93             18,19            Ontvangen rente 121,18           156,99       
Inrichtingskosten De Regenboog 409,29           1.505,13       
Kerktelefoonkosten 55,00             60,00            
Bijdragen aan huishoudelijke zorg 1.885,08        1.831,80       

Totaal uitgaven 3.337,52        3.810,87       Totaal inkomsten 3.816,38        4.023,63    
Saldo 478,86           212,76          

BALANS 31-12-2015 31-12-2015
Debet Bedrag Credit Bedrag
Rabo RC nr. 3743.82.093 1.619,76        802,08€        Vermogen 17.995,54      17.516,68  
Rabo spaarrek. 1264.421.702 16.375,78      16.714,60€   
Totaal aktiva 17.995,54€    Totaal passiva 17.995,54€    

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.

Herkomst giften:
Bedrijven -€               
Stichtingen -€               
Kerken 3.265,20€      
Ouders / bewoners 400,00€         
Particulieren 30,00€           
Verenigingen -€                +

Totaal ontvangen giften in 2015 3.695,20€      

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

 

Stichting Woonvorm 
De Regenboog  

 

Kerken
88%

Ouders / 
bewoners

11%

Particulieren
1%

Herkomst giften


