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Doelstelling  van de stichting
Zoals in de statuten uit 1991 staat vermeld heeft Stichting Vrienden van de Vijfhoek “ten
doel het bevorderen van de belangen van de verstandelijk of meervoudig gehandicapte kinderen
in kinderdagverblijven, in het bijzonder die in kinderdagverblijf De Vijfhoek en voorts al het geen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords. ”

Bestuur
Het bestuur staat uit:

- Voorzitter Anke Holtrop
- Vicevoorzitter Willem de Haas
- Secretaris Renate Bowra
- Penningmeester Teije Dijk
- Lid Han van Heugten
- Lid René de Boer

Het bestuur bestaat uit zowel leden die direct betrokken zijn bij de Vijfhoek (als ouder), alsook uit
leden die op een andere wijze betrokken zijn bij De Vijfhoek. Het zijn allen vrijwilligers, hun inzet is
om niet.

Positie van de stichting ten opzichte van De Waerden
Stichting Vrienden van de Vijfhoek is een onafhankelijke organisatie die de belangen van de kinderen
van ODC de Vijfhoek behartigt. Dit in nauwe samenwerking met het management en het team van de
Vijfhoek  en  zo  nodig  met  de  overkoepelende  organisatie,  Stichting  De  Waerden.  De  stichting
Vrienden van de Vijfhoek wordt door De Waerden niet gezien als formele gesprekspartner, zoals
bijvoorbeeld de cliëntenraad. Wel is er goed contact met de teamleider van De Vijfhoek en hoofd
bedrijfsvoering van De Waerden.

Activiteiten

Donatie dhr. Blekemolen en mevr. I. van den Berg
Op 19 november 2012 zijn dhr. Blekemolen en mevr. Van den Berg in het huwelijk getreden. Als
huwelijkscadeau  hebben zij  totaal  €2.400,--  gekregen voor  een rolstoelschommel.  Op  17 januari
hebben wij op de Vijfhoek de cheque in ontvangst genomen.

Verbouwing Vijfhoek
De Vijfhoek is  in de zomervakantie grondig verbouwd.  De aanloop ernaar  toe heeft  veel  tijd  en
energie gekost. De Vrienden van de Vijfhoek hadden hierbij een adviserende rol. 
 
Tuin
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Nauw verbonden met de verbouwing is de renovatie van de tuin. Begin 2013 werd verondersteld dat
deze renovatie in de begroting van De Waerden was meegenomen. Echter, dit bleek niet het geval.
Door het jaar heen is veel overleg geweest over de financiën en het plan van eisen voor de tuin.
Uitgangspunt  was dat De Waerden een substantieel  deel  van de tuin financiert  en dat  Stichting
Vrienden van de Vijfhoek sponsoren zoekt voor specifieke elementen in de tuin (bijvoorbeeld de
rolstoelschommel). Eind 2013 is er nog geen duidelijkheid over de financiering. Wel ligt er een plan
van eisen. Besloten wordt om de rolstoelschommel zo snel mogelijk te plaatsen.

Overdracht rolstoelschommel en camera’s
Op  4  oktober  was  de  feestelijke  overdracht  van  de  rolstoelschommel  aan  de  kinderen  van  de
Vijfhoek. De sponsoren (Rotary Bergen, Juniorkamer Heerhugowaard en dhr. Blekemolen & mevr.
Van den Berg) en de directie van Stichting De Waerden waren hiervoor uitgenodigd.
Ook werden door Kees en vader Siem twee I-pads en drie fototoestellen overhandigd, welke voor
een groot deel werden bekostigd door Stichting KEES.

40-Jarig jubileum Vijfhoek
In 2013 bestaat de Vijfhoek 40 jaar. Dit is met de kinderen en het team gevierd op 1 november 2013.
Stichting  Vrienden  van  de  Vijfhoek  heeft  de  theatervoorstelling  door  het  Belevingstheater
gefinancierd. 

Huifbedrijden
Een anonieme schenker heeft €10.000,-- beschikbaar gesteld voor het huifbedrijden. Met dit bedrag
kunnen groepjes van 6 à 7 kinderen per keer, ongeveer 20 keer per jaar huifbedrijden. De geraamde
kosten ter  dekking van het financiering  tekort  door Stchting  Vrienden van de Vijfhoek bedragen
€2.000,-- per jaar. 

Live Music Now
Live Music Now biedt gratis concerten aan, aan de kinderen van de Vijfhoek. Ze komen gemiddeld
twee keer per jaar een concert geven.

Taxifonds
Groep 4 heeft met 7 kinderen, ouders en busjes op 4 juni huifbed gereden.
Groep 2 is op 14 juni naar het Dolfinarium in Harderwijk geweest.
Groep 3 is op 25 juni naar Sea Life in Scheveningen geweest.
Groep 5 is op 25 juni gaan zwemmen in de Holle Bolle Plons in Tuitjenhorn.
Groep 1 is op 2 juli een keer extra gaan huifbedrijden.
In september is  de aanvraagprocedure (reglement) voor het taxifonds geëvalueerd, bijgesteld en
opnieuw besproken met het team van De Vijfhoek.

Stichting Gered Gereedschap
Stichting Gered Gereedschap heeft aangeboden om drie fietsen op te knappen. Eén fiets is als nieuw
retour, de andere twee worden nog gerenoveerd.

Communicatie
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De stichting heeft een website (www.vriendenvandevijfhoek.nl). De logo’s van sponsoren komen ad
random enkele seconden in beeld. Ook een link naar de film die Lucas Bugter over De Vijfhoek en
Stichting Vrienden van de Vijfhoek heeft gemaakt, staat op de website.
Bij bijzondere activiteiten wordt de pers uitgenodigd, of worden persberichten aangeleverd. Middels
het email-adressen bestand worden belangstellenden enkele keren per jaar op de hoogte gehouden
van de laatste ontwikkelingen.
De Stichting Vrienden van de Vijfhoek staat ingeschreven bij de Kennisbank Filantropie en voldoet
aan de publicatieplicht van ANBI’s.
Op 13 juni is de boekhouding door de belastingdienst gecontroleerd, ter beoordeling of de aanwijzing
als  algemeen  nut  beogende  instelling  (ANBI)  van  de  stichting  gehandhaafd  kan  blijven.
Geconcludeerd werd dat de ANBI-status kan worden voortgezet.

Vergaderingen bestuur
Het  bestuur  vergadert  gemiddeld  zeven  keer  per  jaar.  Vooraf  worden  de  agenda  en  stukken
verstuurd. Van elke bespreking worden notulen gemaakt.

Overleg management De Vijfhoek / De Waerden
Eén  van  de  bestuursleden  overlegt  gemiddeld  één  keer  per  maand  met  de  teamleider  en  een
medewerker van de Vijfhoek om onderlinge relevante informatie uit te wisselen en activiteiten op
elkaar af te stemmen. Op 4 juni heeft het bestuur uitgebreid gesproken met André van Bentum,
hoofd bedrijfsvoering van De Waerden.
Een belangrijke verandering (eind 2012, begin 2013) vanuit De Stichting Vrienden van de Vijfhoek is
de  invoering  van  de  aanvraagformulieren  voor  (financiële)  ondersteuning.  Aanleiding  voor  deze
invoering zijn o.a. eisen die zowel fondsen als De Stichting Vrienden van de Vijfhoek stellen alsook ter
borging  van  het  beheer  en  onderhoud  van  gesponsorde  attributen.  Door  het  gebruik  van  het
aanvraagformulier kunnen aanvragen snel en gedegen beoordeeld worden en worden bedrijfsmatige
afspraken duidelijk vastgelegd.
Jacqueline Peijnenburg is in het voorjaar Nel Jonkerman komen assisteren. Per 1 november is zij als
opvolgster van Nel de nieuwe teamleider geworden. 

Overige activiteiten
Enkele  keren  per  jaar  krijgt  de  stichting  donaties  van  particulieren  en/of  kleine  stichtingen.  Zij
worden bedankt middels een brief en uitgenodigd voor speciale activiteiten.

Jaarrekening
De jaarrekening van Stichting Vrienden van de Vijfhoek wordt per twee jaren opgemaakt door BDO
Accountants & Belastingadviseurs B.V in Alkmaar. De laatste jaarrekening is van de jaren 2011 en
2012. In 2013 zijn de inkomsten (donaties) €6014,--. Aan de doelstelling is € 15.832,22 uitgegeven en
de beheerskosten bedroegen € 1248,05.
De stichting Vrienden van de Vijfhoek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr. 41240710.

Visie nabije toekomst
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Er is behoefte om als bestuur een bijeenkomst te organiseren met het team van De Vijfhoek en de
vrijwilligers. Doel van de bijeenkomst is om meer inzicht te krijgen wat beide partijen voor elkaar
kunnen betekenen. Deze bijeenkomst zal worden gehouden in januari 2014.
De heropening van het pand voor ouders en externe contacten zal worden gecombineerd met de
Dag van de Zorg in maart 2014.
De renovatie van de tuin blijft een punt van gesprek (met het management van de Waerden). De
hoop is dat De Waerden een substantieel bedrag beschikbaar stelt, waarbij de Stichting Vrienden van
de Vijfhoek eventueel een bijdrage via aanvullende sponsoring kan leveren.
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