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    JAARVERSLAG 2018 

 

   Stichting Woonvorm De Regenboog 

 
Hierbij mogen wij u met dankbaarheid het jaarverslag over het jaar 2018 aanbieden. Dit jaar zijn alle 

bewoners, hun naaste verwanten en de bestuursleden in het leven gespaard en hebben geen wijzigingen 

plaats gevonden in de samenstelling van het bestuur en de bewoners. 

 

1. Bestuur 

De aftredende bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld en zijn opnieuw benoemd. Bij Mevrouw Van 

Veen zijn er nog zorgen i.v.m. haar ziekte en bij de heer Van der Linden over de opname van zijn vrouw. In 

2018 werden er vier bestuursvergaderingen gehouden, waarbij de locatiemanager of een teamlid aanwezig 

was. Regelmatig vindt overleg via e-mail plaats. 

 

2. Personeel 
- Aan het begin van het jaar werden we opgeschrikt door een plotselinge  ziekenhuisopname van een 

medewerkster. Gelukkig mocht zij na lange tijd weer hersteld terugkeren in De Regenboog. In 2018 

vertrokken enkele begeleiders en konden verschillende nieuwe medewerkers benoemd worden. Bij 

de sollicitatiegesprekken was steeds een bestuurslid aanwezig. We zijn dankbaar dat het team weer 

compleet is en goed functioneert. 

- Regiodirecteur mevrouw Lidy Evenhuis heeft Philadelphia verlaten en werd opgevolgd door 

mevrouw Tessy Geurink.  

- In oktober ontvingen we de mededeling dat onze gewaardeerde locatiemanager de heer C. de Korte 

per 1 januari 2019 een andere baan heeft gevonden. Er werd een sollicitatieprocedure in gang gezet 

voor een opvolger voor vier locaties. In december heeft een gesprek plaats gevonden met een 

kandidaat, waarbij van elke locatie een teamlid en een bestuurslid of lid van de familieraad was 

uitgenodigd. Onze identiteit is van het grootste belang in dit proces. 

 

3. Contactavonden 

Op 12 april werd een contactavond gehouden met bewoners, verwanten en vrijwilligers met als onderwerp  

“Aandacht maakt alles mooier”. Tijdens de contactavond op 22 november, met het thema “Gezonde voeding 

en beweging”, namen we afscheid van de heer De Korte. Namens alle families boden we hem een bon aan 

voor een korte vakantie met zijn gezin. Aan de vrijwilligers werd op 26 september in Almkerk een high tea 

aangeboden door Philadelphia. 

 

4. Beleidsplan 

Dit jaar hebben we ons beleidsplan van 2013 geactualiseerd en op de website van Vereniging Op Weg met 

de Ander vervangen. 

 
5. Bezoek lid Raad van Bestuur 

De heer Jeroen van der Pas bracht namens de Raad van bestuur van Philadelphia een bezoek aan de locatie. 

Bij dit bezoek waren twee bestuursleden, twee teamleden en twee bewoners aanwezig. 

 

6. Belevingstuin 
Om het plan verder uit te werken is een projectgroepje gevormd, bestaande uit twee medewerksters en twee 

bestuursleden. Inmiddels is er contact geweest met een hoveniersbedrijf, die een ontwerp heeft gemaakt en 

daarbij een prijsindicatie heeft afgegeven. De prijs is niet gering en ligt boven onze begroting. Stichting 

Philadelphia wil bijdragen en er is een aanvraag ingediend bij Vrienden van Philadelphia. 
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7. Bijzondere gift 

Door een onderneming uit Brakel werd, naar aanleiding van hun bedrijfsjubileum, een gift van €1.000,00 

toegezegd. De penningmeester heeft samen met een bewoner de cheque in ontvangst genomen tijdens hun 

jubileumbijeenkomst. 

 

8. Locatieprofiel 

Dit jaar is er gewerkt aan de herziening van het locatieprofiel. Door de ziekte en het vertrek van de heer De 

Korte is dit niet gereed gekomen. 

 

9. Uitbreiding locatie 
Het bouwperceel is overgedragen aan Woningstichting De Kernen. Bij grondonderzoek is een lichte 

vervuiling aangetroffen. De grond is inmiddels afgegraven. Stichting Philadelphia heeft samen met De 

Kernen een intentieverklaring ondertekend om tot uitbreiding te komen met 6 appartementen. Samen met de 

zorgconsulent en drie teamleden zijn gesprekken gevoerd met belangstellenden van de wachtlijst. De 

doelgroep zal naar verwachting gaan bestaan uit mensen met een matige tot ernstige beperking. 

 

10. Fondsenwerving en besteding gelden 
Zie hiervoor het financiële verslag op de volgende pagina. 

 

11. Tenslotte 
We zijn de Heere dankbaar voor Zijn zorg in het afgelopen jaar 2018. Veel is er gebeurd met de bewoners, 

hun verwanten en het personeel. Mooie gebeurtenissen, maar ook verdrietige, zoals ziekten, die doorgaan. 

Welgelukzalig is hij, die de God van Jakob tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting van de Heere is. 

We hebben afscheid genomen van Corné de Korte. We hopen op een goede samenwerking met de nieuwe 

locatiemanager. We danken het personeel en de vrijwilligers voor de hartelijke inzet voor de bewoners, zodat 

alles voortgang kon hebben. Ook zij hebben dat niet van zichzelf, de Heere gaf daartoe de kracht. Zo 

mochten we het jaar 2018 afsluiten. Een nieuw jaar ligt voor ons. We weten niet wat dit jaar zal brengen. 

Maar … Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde tot in alle eeuwigheid. Laat het ons gebed zijn om met 

de bewoners Hem te mogen kennen. 

 

12. Ondertekening 

Aldus vastgesteld op de bestuursvergadering van Stichting Woonvorm De Regenboog 

d.d. 18 februari 2019 

 

J. van der Sluys – Bouwmeester  J.M. van Willigen – van Gelder  A. van Heusden 

(voorzitter)    (secretaris)    (penningmeester) 

 



Stichting Woonvorm De Regenboog p/a Bosuil 17

5306 GP Brakel

Financieel verslag 2018 K.v.K. 11056981

Verslagperiode: 1-1-2018 t/m 31-12-2018

VERLIES en WINSTREKENING 2018 2017 2018 2017

Uitgaven Bedrag Inkomsten Bedrag

Activiteiten 555,45           350,00          Acties -                 -               

Uitbreiding Regenboog -                 -               Ontvangen giften 8.829,60        3.242,87      

Algemene kosten -                 162,85          

Bankkosten en betaalde rente 275,00           188,20          Ontvangen rente 2,00               26,22           

Belevingstuin -                 -               

Inrichtingskosten De Regenboog 714,69           409,68          

Kerktelefoonkosten 60,00             60,00            

Bijdragen aan huishoudelijke zorg 2.080,92        2.001,72       
Materialen -                 245,22          

Totaal uitgaven 3.686,06        3.417,67       Totaal inkomsten 8.831,60        3.269,09      
Saldo inkomsten -/- uitgaven 5.145,54        

BALANS 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017

Debet Bedrag Credit Bedrag

R.C. NL72RABO0374382093 1.059,50        1.115,96€     Vermogen 14.892,10      9.746,56      

Spaarrek. NL77RABO1264421702 13.832,60      8.630,60€     

Totaal aktiva 14.892,10€    9.746,56€     Totaal passiva 14.892,10€    9.746,56€    

Toelichtingen en specificaties

Herkomst giften:

Kerken 2.179,60€      25%

Belevingstuin 5.250,00€      59%

Bedrijven 1.000,00€      11%

Ouders / bewoners 400,00€         5%
Totaal ontvangen giften in 2018 8.829,60€      
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