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    JAARVERSLAG 2014 
 
   Stichting Woonvorm De Regenboog 
 
De zomer van 2014 werd overschaduwd door de ernstige ziekte en het overlijden op 5 juli van bewoner 
Henk van Est. Wij hebben afscheid van hem genomen na een rouwdienst in de Hervormde kerk van Brakel. 
We zijn dankbaar dat het team, met medewerking van een palliatief verpleegkundige en bijstand van de 
thuiszorg, familie en vrijwilligers , hem tot het laatst heeft mogen verzorgen in zijn appartement. Het 
overlijden heeft een grote impact gehad op de bewoners.  Na een interne verhuizing heeft Kees van Veen zijn 
plek gevonden op de benedenverdieping. Bij het kennismakingsgesprek was een bestuurslid aanwezig. 
 
1. Bestuursvergaderingen 
In 2014 werden drie bestuursvergaderingen gehouden samen met de locatiemanager. De aftredende 
bestuursleden W. van der Reijden, J. van der Sluys en J. van Willigen werden herbenoemd voor een nieuwe 
periode. 
 
2. Informatie – en contactbijeenkomsten 
Op 11 januari was er een nieuwjaarsbijeenkomst met bewoners, verwanten, personeel en vrijwilligers. 
Op 3 april werd een informatieavond gehouden in de Wilhelminahof over de uitbreidingsplannen, waarbij 
belangstellenden aanwezig waren. Een bestuurslid verleende een bijdrage over de ontstaansgeschiedenis van 
De Regenboog en een personeelslid vertelde over de huidige gang van zaken.  
Op 13 juni werd in de Wilhelminahof een contactavond verzorgd over de visie van de overheid op de 
ontwikkelingen in de zorg en de nieuwe kijk op zorgverlening. Een zorgvrager moet eerst een beroep doen 
op familie en vrijwilligers en pas daarna op de professionele zorgaanbieders. De medewerkers van de 
zorginstellingen krijgen meer een regiefunctie.  Het bestuur presenteerde op deze avond de jaarverslagen 
over 2013. 
Op 7 november werd in De Regenboog een contactavond aangeboden, die na een gezamenlijke maaltijd 
samen met de bewoners werd ingevuld. 
 
3. Personeel en vrijwilligers: 
Een langdurig zieke medewerkster komt niet meer terug in het arbeidsproces. Een andere medewerkster, die 
als invalkracht werkte heeft  een vast contract gekregen.  We zijn dankbaar voor de betrokken inzet van het 
personeel, bijgestaan door een groot aantal trouwe vrijwilligers. In 2014 is de vrijwilligersbrochure, die 
verouderd was, in samenwerking met het bestuur herschreven en aangepast aan het locatieprofiel. 
 
4. Plannen uitbreiding Regenboog 
In 2014 heeft Stichting Philadelphia Zorg doorgewerkt aan de uitbreidingsplannen. Het is een moeizaam 
proces. De wachtlijst is nog onvoldoende voor de realisering. De Open Dag van de Zorg, waarbij enkele 
bestuursleden aanwezig waren, werd matig bezocht. 
 
5. Fondswerving en besteding gelden 
Ondanks dat er geen actieve fondswerving plaats vond mocht de Stichting het jaar met een positief resultaat 
afsluiten. In 2014 werd een gift van € 500,00 ontvangen uit een kledingverkoop in Nederhemert. Er werd een 
hometrainer en een schommelbank aangeschaft en de tandem werd voorzien van trapondersteuning. 
Daarnaast werd het hele jaar  bijgedragen in de schoonmaakkosten van het gebouw. Voor details over de 
uitgaven en inkomsten zie de financiële paragraaf van dit verslag. 
 
6. Samenwerking met de Hervormde Gemeente Brakel 
De bewoners bezochten trouw de diensten of luisterden naar de kerktelefoon. Daarnaast werd elke maand in 
De Regenboog “kerkbezoek” georganiseerd. Na het overlijden van Henk van Est werd een 
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herdenkingsbijeenkomst gehouden. De bewoners bezochten de dankdienst en de receptie ter gelegenheid van 
het 45 jarig huwelijk van de wijkouderling en zijn vrouw en werden bij de start van het seizoen door hen 
uitgenodigd voor een etentje. 
 
7. Tenslotte 
De verslagperiode was voor "De Regenboog" een wisselende tijd. Lief en leed hebben elkaar afgewisseld. Er 
waren er onder het personeel  en bewoners die kwamen en gingen. We moesten afscheid nemen van een 
geliefde medebewoner, een ander nam zijn plaats weer in. De bezuinigingen ten gevolge van de economische 
recessie deden zich ook onder ons  gelden; ook wij hebben ons moeten bezinnen op wat de nieuwe kijk op 
zorgverlening voor ons inhoudt. Maar bij alles wat wisselde en week, bleef Een Dezelfde. Het is de Heere. 
Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is. Dat hebben we ook dit jaar weer ondervonden. Door Zijn 
goedheid konden we ook dit jaar ons werk voor onze bewoners weer verrichten. De Heere zij daarvoor alleen 
de dank. 
 
8. Ondertekening 
Aldus vastgesteld op de bestuursvergadering van Stichting Woonvorm De Regenboog 
d.d. 2 maart 2015 
 
Ds. B. de Romph  J.M. van Willigen – van Gelder  A. van Heusden 
(voorzitter)   (secretaris)    (penningmeester) 
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Financieel verslag 2014 K.v.K. 11056981
Verslagperiode: 1-1-2014 t/m 31-12-2014

VERLIES en WINSTREKENING 2014 2013 2014 2013
Uitgaven Bedrag Inkomsten Bedrag
Activiteiten 350,00           266,00          
Advies- en administratiekosten -                 -               Ontvangen giften 3.866,64        4.677,91    
Algemene kosten 45,75             -               
Bankkosten en betaalde rente 18,19             2,11              Ontvangen rente 156,99           206,91       
Inrichtingskosten De Regenboog 1.505,13        225,44          
Kerktelefoonkosten 60,00             60,00            
Bijdragen aan huishoudelijke zorg 1.831,80        1.569,48       

Totaal uitgaven 3.810,87        2.123,03       Totaal inkomsten 4.023,63        4.884,82    
Saldo 212,76           2.761,79       

BALANS 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2013
Debet Bedrag Credit Bedrag
Rabo RC nr. 3743.82.093 802,08           1.646,31€     Vermogen 17.516,68      17.303,92  
Rabo spaarrek. 1264.421.702 16.714,60      15.657,61€   
Totaal aktiva 17.516,68€    Totaal passiva 17.516,68€    

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. Ook draagt de stichting sinds 2012 bij in de kosten voor de huishoudelijke
zorg in De Regenboog.

Herkomst giften: Bedrag Percentage
Bedrijven -€               
Stichtingen 500,00€         13%
Kerken 3.266,64€      84%
Ouders 100,00€         3%
Particulieren -€               
Verenigingen -€                +
Totaal ontvangen giften in 2014 3.866,64€      

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.

In 2014 is door één van de ouders een gift van € 1000,00 geschonken aan de bewoners van de bovenverdieping 
van De Regenboog. Deze gift was expliciet bestemd voor de bewoners, niet de Stichting.
Het geld is dan ook op de bewonersrekening gestort. Omdat het hier om een substantieel bedrag ging
wordt het echter bij uitzondering in dit jaarverslag vermeld.

Rekeningnr. bewonersrekening: 1505.05.5833 Rabobank Brakel
Beheerder: C. v/d Linden, Lisdoddelaan 44, VH Leerdam

 

Stichting Woonvorm 
De Regenboog  

 


