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    JAARVERSLAG 2017 
 
   Stichting Woonvorm De Regenboog 
 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag over het jaar 2017 van onze stichting aan met een overzicht van het 
reilen en zeilen in locatie De Regenboog. 
 
1. Bewoners 
Op 9 juni is na een kort ziekbed onze oudste bewoonster Albertine Wijgerse overleden. Op 13 juni namen we 
met de bewoners afscheid van haar in een bijeenkomst met het team kerkbezoek en Ds. B.A. Belder. Op 15 
juni waren wij in de gelegenheid om de familie te condoleren en op 16 juni bezochten we met de bewoners 
en verschillende verwanten en personeelsleden haar begrafenis in Kerkwijk. In haar plaats is Ariëtte van der 
Spek in De Regenboog komen wonen. Op 14 juli maakten we als bestuur kennis met haar ouders. Ariëtte 
heeft inmiddels haar thuis gevonden in De Regenboog. 
 
2. Bestuur 
In 2017 heeft een wijziging binnen het bestuur plaats gevonden. De heer W. van der Reijden heeft om 
gezondheidsredenen zijn bestuursfunctie neergelegd. We zijn dankbaar dat de heer C. van der Linden vanaf 1 
juli zijn plaats wilde innemen en spreken onze dank uit aan de heer Van der Reijden voor zijn inzet.  
Begin januari hebben wij de verwanten ingelicht over het verdrietige bericht dat bij mevrouw Van Veen de 
gevreesde ziekte is teruggekomen. Ze heeft behandelingen met chemo ondergaan. Onder Gods zegen 
mochten deze aanslaan en is een stabiele situatie ontstaan met immuuntherapie.  
In 2017 werden vier bestuursvergaderingen gehouden, bij drie vergaderingen was de locatiemanager 
aanwezig. Regelmatig vindt overleg via e-mail plaats. 
Het bestuur toonde belangstelling bij het 60 jarig huwelijksjubileum van de ouders van een bewoonster, het 
overlijden van de moeder van onze vroegere bewoner Henk van Est en het huwelijk van een medewerkster. 
 
3. Personeel 
In 2017 ging een medewerkster met zwangerschapsverlof en waren twee begeleidsters langdurig ziek. Ook 
de heer De Korte kon door de ziekte van Pfeiffer en bloedarmoede langere tijd zijn werk niet doen. We 
hebben respect voor de manier, waarop het team hier mee omging. 
Sollicitaties voor de vacature van een assistent begeleider verliepen moeizaam. Bij de sollicitatiegesprekken 
was steeds een bestuurslid aanwezig. Ondanks diverse meelooprondes, kon de vacature nog niet vervuld 
worden.  
 
4. Contactavonden 
Op 12 april werd een contactavond gehouden met bewoners, verwanten en vrijwilligers in De Terp. Na met 
elkaar gegeten te hebben, leidde Chris den Besten het onderwerp “Begeleid ontdekkend leren” in. Op deze 
avond namen we afscheid van de heer Van der Reijden als bestuurslid. 
Op de contactavond van 21 november verzorgde het team het thema “Belevingsgerichte Zorg” met inbreng 
van de bewoners. 
 
5. Keurmerk Christelijke Zorg 
Voor iedereen die zijn leven wil richten naar de Bijbel als Gods woord is het van belang dat ook zijn 
hulpverlener de Bijbelse waarden erkent. Daarnaast is het belangrijk dat bij organisaties die zich christelijk 
noemen, de christelijke identiteit in woord en daad zichtbaar is. Tegen deze achtergrond hebben de Stichting 
Ik Zoek Christelijke Hulp (IZCH) en zorgverzekeraar Pro Life het initiatief genomen voor het keurmerk 
christelijke zorg. Binnen de samenwerking met Vereniging Op weg met de ander hebben we dit keurmerk 
aangevraagd. 
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Verschillende documenten, waaronder onze statuten, zijn opgestuurd en in juli heeft een gesprek plaats 
gevonden met twee personeelsleden en aansluitend met twee bestuursleden. Inmiddels is bericht ontvangen 
dat het keurmerk is verleend aan verschillende bij de Vereniging op weg met de ander betrokken locaties, 
inclusief De Regenboog. 
 
6. Held voor een ander 
Van het Oranjefonds heeft De Regenboog een verzoek ontvangen om deel te nemen aan het t.v .programma 
Held voor een ander. Na overleg heeft het bestuur geoordeeld dat deelname niet strookt met onze identiteit 
en te belastend is voor de bewoners. 
 
7. Gebruik Bijbelvertaling 
Naast de Statenvertaling zal, in overleg met het team, bewoners en bestuur, in de locatie de Herziene 
Statenvertaling gelezen worden. 
 
8. Belevingstuin 
De groenstrook aan de westzijde van De Regenboog wordt weinig gebruikt door de bewoners. Via 
connecties van het bestuur kwamen wij in contact met Royal Lemkes Foundation in Bleiswijk, een fonds dat 
zich richt op projecten die mensen verbinden en tevens bijdragen aan duurzaamheid en vergroening van onze 
leefomgeving. In overleg met bewoners en personeel is het idee geboren om de groenstrook opnieuw in te 
richten als belevingstuin en daarvoor een projectsubsidie te vragen. Tot onze verrassing ontvingen we van 
Royal Lemkes Foundation aan het einde van het jaar een cheque van € 5000,00 !  
 
9. Uitbreiding locatie 
In de loop van het jaar is er regelmatig gesproken over uitbreiding van de locatie. Inmiddels zijn er meer 
concrete plannen over uitbreiding aan de noordzijde van het pand. 
 
10. Fondswerving en besteding van gelden 
Zie financieel verslag. 
 
11. Tenslotte 
Met dankbaarheid aan God mogen we het jaar 2017 afsluiten. Hij gaf troost aan bewoners toen er verdriet in 
hun midden kwam omdat één van hen overleed. Ondanks de zorgen in de diverse gezinnen van personeel, 
bestuur en bewoners was er grote betrokkenheid van allen die de bewoners omringen. Ook dit jaar waren er 
weer diverse kontakten tussen bewoners, familieleden, vrijwilligers en personeel. Een belangrijk punt bij 
vacatures blijft de voortdurende behoefte aan gekwalificeerd en identiteitsgebonden nieuwe medewerkers. 
Laat dat ook een zaak van gebed blijven. 
Daarboven schittert de trouw en goedheid van de Heere, ondanks al onze tekortkomingen. Gods weg is 
volmaakt, dat predikt ook het kruis van Golgotha. Daarom: Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen! 
 
12. Ondertekening 
Aldus vastgesteld op de bestuursvergadering van Stichting Woonvorm De Regenboog 
d.d. 12 februari 2018 
 
J. van der Sluys – Bouwmeester  J.M. van Willigen – van Gelder  A. van Heusden 
(voorzitter)    (secretaris)    (penningmeester) 
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Financieel verslag 2017 K.v.K. 11056981
Verslagperiode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

VERLIES en WINSTREKENING 2017 2016 2017 2016
Uitgaven Bedrag Inkomsten Bedrag
Activiteiten 350,00           350,00          Actiemarkt -                 3.002,35        
Advies- en administratiekosten -                 -               Ontvangen giften 3.242,87        6.007,60        
Algemene kosten 162,85           14,50            
Bankkosten en betaalde rente 188,20           159,24          Ontvangen rente 26,22             78,60             
Inrichtingskosten De Regenboog 409,68           14.623,87     
Kerktelefoonkosten 60,00             65,00            
Bijdragen aan huishoudelijke zorg 2.001,72        1.938,84       
Materialen 245,22           37,50            
Totaal uitgaven 3.417,67        17.188,95     Totaal inkomsten 3.269,09        9.088,55        
Saldo inkomsten -/- uitgaven 148,58-           8.100,40-       

BALANS 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016
Debet Bedrag Credit Bedrag
R.C. NL72RABO0374382093 1.115,96        190,76 Vermogen 9.746,56        17.995,54      
Spaarrek. NL77RABO1264421702 8.630,60        9.704,38
Totaal aktiva 9.746,56€      9.895,14€     Totaal passiva 9.746,56€      17.995,54€    

Toelichtingen en specificaties

Herkomst giften:
Kerken 2.592,87€      80%
Ouders / bewoners 650,00€         20%
Totaal ontvangen giften in 2017 3.242,87€      
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