
JAARVERSLAG 2017 Stichting Vrienden van De Vijfhoek

 Verslag van uitgeoefende activiteiten
 Balans en staat van baten en lasten met toelichting

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 kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking, 
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruime zin des woords “.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit;
Voorzitter.                            René de Boer
Vice voorzitter.                    Willem de Haas
Secretaris.                           Renate Bowra
Penningmeester.           Teije Dijk
Bestuurslid technische zaken. Han van Heugten

Het bestuur bestaat uit zowel leden die direct betrokken zijn bij de Vijfhoek, alsook leden die op andere 
wijze betrokken zijn bij de Vijfhoek

Overlegstructuur

Vergaderingen bestuur;
Het bestuur vergadert gemiddeld 7 keer per jaar.
Vooraf worden de agenda en stukken verstuurd.
Van elke bespreking worden notulen opgesteld

Overleg management De Vijfhoek/ De Waerden
Er vindt regelmatig overleg plaats met de teamleider van de Vijfhoek om onderlinge relevante informatie uit 
te wisselen en activiteiten op elkaar af te stemmen.
Op dit moment zijn er helaas nog steeds moeizame overleggen met het bestuur van De Waerden waarbij wij 
een overeenstemming willen bereiken ten aanzien van onze inzet en positie.
In samenspraak met het team van de Vijfhoek kunnen we hierdoor weinig tot geen aanvragen in behandeling 
nemen.

Positie van de stichting ten opzichte van stichting De Waerden
Stichting Vrienden van de Vijfhoek is een onafhankelijke organisatie die de belangen van m.n. 
de kinderen van ODC de Vijfhoek behartigt. Dit doen wij 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 momenteel niet gezien als een formele 
gesprekspartner, zoals de cliëntenraad. Wel is er regelmatig contact met de teamleider van de Vijfhoek.

Communicatie
De stichting heeft o.a. een website (www.vriendenvandevijfhoek.nl). De logo’s van de sponsoren staan op de
homepage en van de activiteiten wordt verslag gedaan met tekst en beeld.
Bij bijzondere momenten wordt de pers uitgenodigd, of worden persberichten aangeleverd.
Middels het e-mailadressen 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.

Activiteiten 

http://www.vriendenvandevijfhoek.nl/


Pr en communicatie

De belangrijkste motor voor de continuïteit van de stichtingsactiviteiten en die van ODC de Vijfhoek in het 
bijzonder worden ‘gevoed’ door een goede promotie en communicatie. De stichting Vrienden van de 
Vijfhoek hanteert een communicatiekalender; Campagnematig werden diverse items geadverteerd en 
gepromoot. Zo werd o.a. geadverteerd voor werving van vrijwilligers, verkrijgingen uit nalatenschappen, 
fondsen- en donateurswerving et cetera. De ‘Uitkijkpost’ hanteert hiervoor gereduceerde tarieven voor ons 
goede doel, wij adverteren hier maandelijks op de zorgpagina met vaak een persbericht erbij. Ook worden de
website en de Facebookpagina van de stichting Vrienden van de Vijfhoek regelmatig ge-update met foto’s, 
nieuws en feiten. De kwartaal uitgave Heiloo plus sponsorde verschillende advertenties en publicaties, dank 
daarvoor!

Periodiek overleg

In 2017 heeft regelmatig overleg plaats gevonden tussen het bestuur van onze stichting en de locatiemanager 
van ODC De Vijfhoek (Ingrid Winder).
Ingrid Winder heeft met het bestuur van stichting Vrienden van de Vijfhoek en het bestuur van De Waerden 
meerdere malen overleg gehad over de huidige moeizame relatie tussen stichting Vrienden en het bestuur 
van Stichting De Waerden.
Wij hebben een concept samenwerking welke vanuit Stichting De Waerden ons werd toegezonden, 
afgewezen. Het bestuur van stichting Vrienden van de Vijfhoek herkende hierin onvoldoende respect voor de
jarenlange inzet en samenwerking met onze Stichting.

Mede naar aanleiding van deze ontwikkelingen en met dank voor de adviezen en sponsoring van 
notariskantoor Van Leersum & Van der Ploeg, hebben wij in juli onze statuten hernieuwd. Deze zijn niet 
alleen getoetst aan de huidig geldende wettelijke bepalingen en richtlijnen maar tevens zijn hierin onze 
doelstellingen nog breder omschreven.

Voor 2018 hopen wij dat een nieuwe positieve start in de samenwerking met stichting De Waerden gemaakt 
zal kunnen worden.

Verrassing voor ODC de Vijfhoek en vrijwilligers;
28 december heeft de stichting Vrienden van de Vijfhoek, mede dankzij sponsoring van speelgoed zaak 
Baby Talk uit Heiloo, de kinderen en team van ODC de Vijfhoek kunnen verrassen met een grote 
hoeveelheid speelgoed, o.a. Poppenwagens, blokken, verkleedkleding, boeken, ballen et cetera. Ook kregen 
zij diverse interactieve aanvullingen voor computer(s).
Hiermede kon het beschikbare speelgoedassortiment vanuit de huis-Speel-o-theek worden uitgebreid. Voor 
alle medewerkers en vrijwilligers was er een Rituals verzorgingspakket.
Wij hopen hiermee ‘een frisse start’ naar het nieuwe jaar in te kunnen luiden..

De Familie/Kindermiddag;
Helaas kon deze editie vanwege weersomstandigheden geen doorgang vinden, het was deze editie te nat en te
koud, de ontvangen financiële donaties blijven uiteraard gereserveerd staan voor volgend jaar (planning mei 
2018)! 

Sponsoren en donaties
De Lions club Heiloo heeft zichzelf opgeheven en doneerde hun resterende gelden (€ 7.500,=). Top! 
Hartelijk dank mannen van de Lions Heiloo!
De Lidl Heiloo heeft een bedrag van € 1.000,= geschonken. Zeer gewaardeerd! Ook deze Supermarkt keten 
“let dus ook op de kleintjes” !
Stichting X op X heeft ons ook dit jaar weer een jaarlijkse bijdrage geschonken van € 500,=. Super! Bedankt 
daarvoor.

Huifbedrijden en taxifonds;



Helaas is ook dit jaar de financiële verantwoording vanuit Stichting de Waerden uitgebleven en is onze 
ondersteuning wederom noodgedwongen opgeschort. Wel is de continuïteit geborgd door de leidinggevende.
Het huifbedrijden heeft dit jaar gewoon plaatsgevonden.

Financiële verantwoording/ verslaglegging;

De stichting Vrienden van de Vijfhoek hecht er waarde aan om al haar activiteiten, uitgaven en resultaten 
zorgvuldig en transparant vast te leggen en te publiceren voor geïnteresseerden, donateurs en sponsoren. Niet
alleen ons bestuur en onze ANBI-status eisen deze zorgvuldigheid, maar ook onze onderliggende stukken bij
onze jaarrekeningen vergen een deugdelijke vastlegging van activiteiten en uitgaven.

Onze stichting ontvangt hiertoe jaarlijks van o.a. zowel het taxifonds- de uitjes als van het huifbedrijden 
(financiële ) verslagen van het ODC de Vijfhoek management.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze ondanks herhaalde aanzeggingen (grotendeels) nog niet 
ontvangen zijn.
De stichting Vrienden van de Vijfhoek verwacht na afronding van (nog steeds) lopende gesprekken hier snel 
nieuwe afspraken over te kunnen maken. De activiteiten gaan intussen wel gewoon door.

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 2017-2018.

In 2017 zijn de inkomsten (donaties): €18.722,00
Aan de doelstelling is uitgegeven:  € 5.459,00
Aan de beheers- en promotiekosten is uitgegeven:  € 3.600,00
Het saldo van € 9.663,- is aan de reserves toegevoegd.

De stichting Vrienden van de Vijfhoek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,
Onder nr. 41240710

Visie nabije toekomst;

Stichting Vrienden van de Vijfhoek blijft zich inzetten voor de belangen van de Vijfhoek kinderen. Hierbij 
zal tevens gekeken worden hoe de relatie met stichting De Waerden geoptimaliseerd kan worden.
Wij zullen met aandacht de activiteiten en rol volgen van stichting De Waerden richting ODC De Vijfhoek. 
Hierbij blijven wij zeker ook met belangstelling en kritisch kijken naar de gevolgen voor- en ontwikkeling 
van de kwaliteit, deskundigheid, diversiteit en kwantiteit van de personele bezetting van de Vijfhoek.

Zoals in onze statuten staat vermeld heeft stichting Vrienden van de Vijfhoek ten doel, 

Het doel van de Stichting is het bevorderen van de belangen van kinderen met een 
verstandelijke en/of meervoudige beperking en voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin des woords.


