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    JAARVERSLAG 2013 
 
   Stichting Woonvorm De Regenboog 
 
We mogen dankbaar constateren dat de zorg en begeleiding dit jaar op dezelfde zorgvuldige manier is 
voortgezet voor alle 14 bewoners. In maart is de moeder van een van de bewoners overleden. Het bestuur 
heeft persoonlijk deelneming betuigd aan de familie. 
 
1 Wijziging organisatiestructuur Stichting Philadelphia Zorg 
Per 1 januari 2013 is locatie De Regenboog ingedeeld bij Regio Zuid. Dit heeft geen merkbare gevolgen  
voor onze identiteit opgeleverd. 
 
2 Bestuursvergaderingen 
In 2013 werden drie bestuursvergaderingen gehouden, waarbij steeds de locatiemanager aanwezig was. De 
bestuurssamenstelling is ongewijzigd. 
 
3 Informatie- en contactbijeenkomsten 
Op 11 januari was er een nieuwjaarsbijeenkomst met bewoners, verwanten, personeel en vrijwilligers. Op 31 
mei werd een contactavond gehouden, waarop de bewoners een presentatie gaven van de bewonersvakantie 
en het bestuur de jaarverslagen presenteerde. Op 15 november gebruikten we samen een maaltijd en vertelde 
de locatiemanager over plannen voor een dagbestedingsproject van Stichting Philadelphia met Slot  
Loevestein. We zijn blij met de goede opkomst op deze bijeenkomsten. 
 
4 Personeel en vrijwilligers 
Het personeelsbestand is vrij constant. De uren van langdurig zieke personeelsleden werden ingevuld door 
invalkrachten. Sinds 1 januari wordt niet meer gewerkt met het flexbureau. Bij sollicitatiegesprekken met 
vaste medewerksters was een bestuurslid aanwezig. We zijn dankbaar voor het grote aantal vrijwilligers, die 
zich op allerlei manieren inzetten. Op 10 september werd een spelletjesavond met de bewoners 
georganiseerd. Bij de uitreiking van de koninklijke onderscheiding aan een vrijwilligster was een bestuurslid 
aanwezig. 
 
5 Samenwerking met Vereniging Op weg met de ander  
Per 1 januari 2014 moeten algemeen nut beogende instellingen aan voorwaarden van de belastingdienst 
voldoen om hun ANBI status te behouden. Diverse gegevens moeten openbaar worden gemaakt via een 
internetsite. Na overleg heeft Vereniging Op weg met de ander zich bereid verklaard de gegevens van hun 
locaties kosteloos op hun website te plaatsen. Hiervoor moet o.a. een beleidsplan worden overlegd. Het 
huidige beleidsplan van Stichting De Regenboog van 2007 is daarvoor herzien en geactualiseerd en samen 
met jaarverslagen en bestuursgegevens aan de vereniging verzonden. De ANBI gegevens van De Regenboog 
zijn te vinden op www.opwegmetdeander.nl onder de knop “Woonvormen”. Als vertegenwoordiger in de 
participatieraad van de locaties van Op weg met de ander heeft de heer A. Quik de plaats van de heer C. van 
der Linden ingenomen. Op 20 oktober heeft de directeur van Stichting Philadelphia met het bestuur van Op 
weg met de ander in De Regenboog vergaderd. 
 
6 Plannen uitbreiding Regenboog 
Stichting Philadelphia Zorg bereidt een uitbreiding van De Regenboog met 14 woonplekken voor. Naar 
verwachting zal in de loop van 2014 een definitief besluit hierover genomen worden. Er is inmiddels wel een 
architect gekozen voor het ontwerp en ook is er een groeiende wachtlijst van kandidaat-bewoners. 
Philadelphia heeft aan Stichting Woonvorm De Regenboog gevraagd om de uitbreiding bestuurlijk onder 
zijn hoede te nemen. Concreet houdt dit in dat de Stichting overlegplatform is, waakt over de identiteit en, zij 
het in beperkte mate, bijdraagt in de kosten van de uitbreiding. Het bestuur heeft dit verzoek in welwillende 
overweging genomen, maar wacht eerst het definitieve besluit van Philadelphia af. 
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7 Besteding van gelden 
In 2013 zijn o.a. een DVD speler, een hometrainer voor de benedenverdieping en een kast voor het opbergen 
van belevingsgerichte materialen aangeschaft. Daarnaast is ruim € 1500,00 bijgedragen aan de 
schoonmaakkosten van De Regenboog. Voor details over de uitgaven en inkomsten zie de financiële 
paragraaf van dit verslag. 
 
8 Slotalinea 
Wie op bepaalde tijden “De Regenboog” bezoekt treft een bedrijvige gemeenschap aan. Voor en na de 
dagbesteding is alles volop in actie. Wie meent dat het in “De Regenboog”er rustig aan toegaat, heeft het 
mis. Als de bewoners aan het eind van de middag thuiskomen, dan komt alles in beweging. In de rustige uren 
wordt het team getraind om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan onder de bewoners. Op regionaal en 
bestuurlijk niveau wordt druk gewerkt aan de uitbreidingsplannen van het project. Er is in en rond het tehuis 
bedrijvigheid genoeg. Daarbij heeft men het welzijn van de bewoners op het oog. De hoogste doelstelling bij 
het werk in “De Regenboog” is, dat de zorg en de zegen van de Heere op dit werk mag rusten. 
 
 
9 Ondertekening 
 
Aldus vastgesteld op de bestuursvergadering van Stichting Woonvorm De Regenboog 
d.d. 3 februari 2014 
 
Ds. B. de Romph  J.M. van Willigen – van Gelder  A. van Heusden 
(voorzitter)   (secretaris)    (penningmeester) 
 



Stichting Woonvorm De Regenboog p/a Bosuil 17
5306 GP Brakel

Financieel jaarverslag 2013 K.v.K. 11056981
Verslagperiode: 1-1-2013 t/m 31-12-2013

VERLIES en WINSTREKENING 2013 2012 2013 2012
Uitgaven Bedrag Inkomsten Bedrag
Activiteiten 266,00           400,00          
Advies- en administratiekosten -                 -                Ontvangen giften 4.677,91        7.277,00    
Algemene kosten -                 56,98            
Bankkosten en betaalde rente 2,11               27,42            Ontvangen rente 206,91           210,38       
Inrichtingskosten De Regenboog 225,44           5.740,36       
Kerktelefoonkosten 60,00             60,00            
Bijdragen aan huishoudelijke zorg 1.569,48        475,41          

Totaal uitgaven 2.123,03        6.760,17       Totaal inkomsten 4.884,82        7.487,38    
Saldo 2.761,79        727,21          

BALANS 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2012
Debet Bedrag Credit Bedrag
Rabo RC nr. 3743.82.093 1.646,31        221,43€        Vermogen 17.303,92      14.542,13  
Rabo spaarrek. 1264.421.702 15.657,61      14.320,70€   
Totaal aktiva 17.303,92€    Totaal passiva 17.303,92€    

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 3.622,91€      
Bijdrage ouders 600,00€         
Particulieren 455,00€         
Verenigingen -€                +

Totaal ontvangen giften in 2013 4.677,91€      
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