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    JAARVERSLAG 2016 
 
   Stichting Woonvorm De Regenboog 
 
In het jaar 2016 mocht De Regenboog het 10 jarig jubileum herdenken. Dit werd op 23 januari gevierd met 
een broodmaaltijd met bewoners, verwanten, personeel en vrijwilligers en aansluitend een dank- en 
zangdienst in de Hervormde kerk. Daarna was er een ontmoeting met o.a. voormalig personeel.  Op 18 
januari werd er door een journalist van Vereniging Op weg met de ander een interview gehouden over het 
ontstaan en de geschiedenis van De Regenboog. In het contactblad werd hiervan verslag gedaan. 
Op 18 juni was er een actiedag met veel activiteiten en inbreng van de bewoners. Het was mede dank zij 
ijverige vrijwilligers een geslaagde dag met een opbrengst van € 3.002,35. 
 
1. Bestuur 
De heer Van Heusden was aftredend en werd herkozen. De heer Van der Reijden heeft dit jaar door ziekte de 
vergaderingen niet kunnen bezoeken. In december ontvingen wij het schokkende bericht dat bij mevrouw 
Van Veen de gevreesde ziekte is teruggekomen. Zij zal opnieuw kuren moeten ondergaan. De heer en 
mevrouw Van Heusden mochten hun 25 jarig huwelijksjubileum vieren. 
 
Er zijn in 2016 vier bestuursvergaderingen gehouden samen met de locatiemanager en er heeft op de locatie 
een gesprek plaats gevonden over ontwikkelingen en bezuinigingen in de zorg, die direct van invloed kunnen 
zijn op de situatie van de bewoners van De Regenboog. Er is regelmatig overleg geweest met de 
locatiemanager  om te voorkomen dat deze een ongewenst zware wissel zouden trekken op onze woonlocatie 
en haar bewoners. Tijdens de vergaderingen zijn door de heer De Korte ideeën met ons uitgewisseld over 
technologische ontwikkelingen in de zorg. 
  
2. Uitbreiding locatie 
Omdat er een wachtlijst is van personen die voor een plaats in De Regenboog in aanmerking zouden willen 
komen,  is er regelmatig gesproken over diverse mogelijkheden tot uitbreiding van de locatie. Dit heeft nog 
niet tot concrete resultaten geleid. Aan een mevrouw, die op de wachtlijst staat, wordt een avond per maand 
overbruggingszorg geleverd.  
 
3. Informatie- en contactbijeenkomsten 
Op 10 maart werd een contactavond gehouden in kerkelijk centrum De Terp samen met de vrijwilligers rond 
het thema privacy. De tweede contactbijeenkomst werd gehouden op 17 november: Na gezamenlijk eten in 
De Regenboog, informeerde Marjan Oudshoorn van Stichting Mijn Geld en Zo in De Terp de verwanten 
over curatele, mentorschap en bewind voering. 
 
4. Personeel 
Enkele personeelsleden hebben een nieuwe baan gevonden. Omdat de vacatures niet meteen opgevuld 
konden worden, was er een onderbezetting van personeel. Bij de sollicitatiegesprekken met een begeleider, 
invalkracht en coördinerend begeleider was een bestuurslid aanwezig. We zijn als bestuur dankbaar voor de 
grote inzet van het team en de vele betrokken vrijwilligers.  
 
5. Fondswerving en besteding gelden 
In dit jubileumjaar mochten we, naast de gewone collecten en giften, de opbrengst van de actiedag 
ontvangen. Met dit bedrag en de opgebouwde reserves kon een bijdrage aan het interieur van € 10.583,87 en 
de aanschaf van screens in de hal ten bedrage van € 4.040,00 gefinancierd worden. Vermeldenswaard zijn de 
giften van bewoner E. v.d. Hoef, die met muziekactiviteiten € 739,67 verdiend heeft voor De Regenboog. 
Voor verdere details zie het financieel verslag. 
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6. Contacten met Vereniging Op weg met de ander 
De Vereniging vierde dit jaar haar 35 jarig jubileum. Er werden een drietal concerten gegeven, waarop een 
bewoner van De Regenboog een muzikale bijdrage verzorgde. De heer en mevrouw Van Heusden en 
mevrouw Van Willigen woonden de uitvoering in Krimpen a/d IJssel bij. 
 
De heer Van Heusden vertegenwoordigde De Regenboog op een vergadering van besturen van locaties van 
Op weg met de ander in Nijkerk. Telefonisch en per mail waren er contacten met de stafmedewerker. 
 
7. Contacten met Hervormde gemeente 
Een avond per maand wordt door de wijkouderling met zijn assistentes een bezoek gebracht aan De 
Regenboog, waarbij zoveel mogelijk alle bewoners aanwezig zijn. Zo wel de predikant als de pastoraal 
medewerker bezochten een avond.   
 
We leefden mee met ouderling Kolbach, die zijn vrouw na een ernstige ziekte moest verliezen. 
 
8. Tenslotte 
Er ligt weer een jaar achter ons. Een jaar waarin we de trouw en goedheid van de Heere mochten ervaren. 10 
jaar Regenboog, wat een wonder! Groot is de trouw van de Heere. 
 
Ook dit jaar mochten de bewoners zich omringd weten door de toewijding en liefde van het personeel en de 
vele vrijwilligers. Dankbaarheid heerst er ook als we denken aan de onderlinge kontakten d.m.v. 
georganiseerde avonden. Het is goed om als ouders, personeel en vrijwilligers kontakt met elkaar te hebben 
in het belang van de bewoners. 
 
Maar het was ook een jaar waarin sommigen onder ons geconfronteerd werden met zorg en ziekte. Van harte 
wensen we een ieder het gebed van Psalm 121 toe: 
 
“ ‘k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht, des Hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp  is 
van de Heer’ alleen, Die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. 
 
De HEER’ zal u steeds gadeslaan, opdat Hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar’. De HEER’ ’t zij g’in of 
uit moogt gaan, en waar g’u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden.” 
 
9. Ondertekening 
Aldus vastgesteld op de bestuursvergadering van Stichting Woonvorm De Regenboog 
d.d. 13 februari 2017 
 
J. van der Sluys – Bouwmeester  J.M. van Willigen – van Gelder  A. van Heusden 
(voorzitter)    (secretaris)    (penningmeester) 
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Financieel verslag 2016 K.v.K. 11056981
Verslagperiode: 1-1-2016 t/m 31-12-2016

VERLIES en WINSTREKENING 2016 2015 2016 2015
Uitgaven Bedrag Inkomsten Bedrag
Activiteiten 350,00           862,47          Actiemarkt 3.002,35        
Advies- en administratiekosten -                 -               Ontvangen giften 6.007,60        3.695,20    
Algemene kosten 14,50             46,75            
Bankkosten en betaalde rente 159,24           78,93            Ontvangen rente 78,60             121,18       
Inrichtingskosten De Regenboog 14.623,87      409,29          
Kerktelefoonkosten 65,00             55,00            
Bijdragen aan huishoudelijke zorg 1.938,84        1.885,08       
Materialen 37,50             
Totaal uitgaven 17.188,95      3.337,52       Totaal inkomsten 9.088,55        3.816,38    
Saldo 8.100,40-        478,86          

BALANS 31-12-2016 31-12-2016
Debet Bedrag Credit Bedrag
R.C. NL72RABO0374382093 190,76           1.619,76€     Vermogen 9.895,14        17.995,54  
Spaarrek. NL77RABO1264421702 9.704,38        16.375,78€   
Totaal aktiva 9.895,14€      Totaal passiva 9.895,14€      

Toelichtingen en specificaties

Herkomst giften:
Kerken 2.553,15€      42%
Ouders / bewoners 2.439,67€      41%
Jubileum 1.014,78€      17%
Totaal ontvangen giften in 2016 6.007,60€      

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: NL11RABO0150505833
Beheerder: C. v/d Linden, Lisdoddelaan 44, VH Leerdam

In 2016 zijn door een aantal bewoners bedragen, die voor de bewonersrekening bestemd waren, overgeboekt
naar rekening nr. NL72RABO0374382093. In totaal ging het om € 1.500,00. Dit bedrag is door de stichting
overgeboekt naar de bewonersrekening, maar niet opgenomen in dit jaarverslag.
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