JAARVERSLAG 2018 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.
Vice voorzitter.
Secretaris.
Penningmeester.
Bestuurslid technische zaken.

René de Boer
Willem de Haas
Renate Bowra
Teije Dijk
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.
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 niet gezien als een formele
gesprekspartner, zoals de cliëntenraad. Wel wordt de relatie wederzijds als hecht en zeer
betrokken beschouwd en kunnen er jaarlijks veel constructieve resultaten bijgedragen worden.
Er is regelmatig contact met de nieuwe (medio juni)teamleider van de Vijfhoek, Angelique
Besseling.
Communicatie
De stichting heeft o.a. een website ( www.vriendenvandevijfhoek.nl). De logo’s van de sponsoren
staan op de homepage. 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
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, fondsenwerving, bedankjes voor donaties et cetera.
De ‘ Uitkijkpost’ hanteert hiervoor gereduceerde tarieven voor ons goede doel, wij adverteren hier
maandelijks. De advertenties worden doorgeplaatst in Alkmaar op Zondag en de Castricummer.
Ook wordt de website en Facebook pagina van de stichting Vrienden van de Vijfhoek regelmatig
ge-update met foto’s, nieuws en feiten.
Periodiek overleg
In 2018 hebben een aantal overleggen plaats gevonden tussen het bestuur van onze stichting en
de locatie manager van ODC De Vijfhoek.
Op 26 maart 2018 is er een overleg en kennismaking geweest met het bestuur van de Stichting
Vrienden van de Vijfhoek en de nieuwe bestuursvoorzitter van Stichting De Waerden, mevrouw
Janny Riteco.
Dit is wederzijds als zeer prettig en constructief ervaren.
Tijdens dit overleg werden o.a. afspraken gemaakt over de omgang/ procedures t.a.v. onderhoud
van- en de zorg voor donaties, de visie op de onderlinge rolverdeling en de beoogde doelstellingen
/ koers onder leiding van Janny Riteco.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Vijfhoek heeft haar met de invulling van haar taken
en herstel van de relatie succes toegewenst, dit in aansluiting op de “ons inziens minder
succesvolle samenwerking met haar voorganger mevrouw Hetty Janssen .”
Het was een verfrissende ontmoeting.
In vervolg hierop heeft er al op 28 mei een ontmoeting met Ingrid Winder plaatsgevonden waarbij
de hernieuwde overlegstructuur kon worden vastgesteld. Met een frequentie van minimaal 3 x per
jaar zal er overleg tussen de Teammanager van de Vijfhoek en vertegenwoordigers van het
Bestuur van de Vrienden van de Vijfhoek plaatsvinden. Met tussentijds informatief telefonisch
contact en of bezoeken zijn de dagelijkse gang van zaken inmiddels weer voldoende onder ieders
aandacht.
Introductie Gebruikersovereenkomst
Ten einde het gebruik, onderhoud en de continuïteit van substantiële te doneren materialen vanuit
onze Stichting te waarborgen is na lang beraad besloten tot het opstellen van bijbehorende
Gebruikersovereenkomsten. Deze zullen per (materieel) donatie worden opgesteld en wederzijds
door verstrekker- en ontvanger ondertekend worden. In deze gebruikersovereenkomsten wordt
niet alleen de eigendomsvoorwaarden, maar ook de afspraken met betrekking tot het beheer,
onderhoud en vervanging vastgelegd. Een belangrijke stap in het duurzaam verzekeren van de
continuïteit en het beheer van deze middelen.
Ondersteuning buiten De Vijfhoek

Geheel in lijn met de Stichtingsdoelstellingen is er ook dit jaar door ons ook ‘buiten De Vijfhoek
gekeken’. De aandacht voor bijvoorbeeld z.g. uitstromende Vijfhoek kids en/of mogelijke
toekomstige doelen resulteerde o.a. in het doneren van een speciale Cacoon hangtentschommel
aan de nieuw opgerichte autischool van Lenny Kroone, Monique Tesselaar en Heidi Grifhorst
(Autismecentrum Noord-Holland i.s.m. Esdégé Reigersdaal en Heliomare).
Een prachtig initiatief, waar onze Stichting dit jaar graag haar steun aan verleende.
Sponsoren en donaties
In april vond in de Cultuurkoepel Heiloo het evenement Music Meeting Heiloo plaats. De Rotary
Heiloo maakte dit financieel mogelijk. Ook ODC De Vijfhoek hoorde bij de gelukkigen. Artina van
de Bult haalde de instrumenten namens de Vijfhoek op. Jembé’s, rainsticks en sleighbells ter
aanvulling en vervanging van versleten instrumenten voor alle 5 de groepen. En ook nog een
xylotote en een boomwacker basdiatonisch! Wij bedanken alle betrokkenen enorm voor het
waardevolle evenement en de schenking van instrumenten aan de Vijfhoek!
In februari 2018 deden de Highlow Rangers mee aan de carbagerun. De opbrengst van deze
sponsoractiviteit is ten goede gekomen aan de kids van De Vijfhoek.
Een cheque ter waarde van € 5.000,= werd door Ruud Bruin en Leo Erkamp uitgereikt aan Diana
Bos en Renate Bowra voor de organisatie van de jaarlijkse kindermiddag voor kinderen met een
beperking en hun familie! Super bedankt mannen!
Kinderfeestmiddag groot succes!
Op zaterdag 26 Mei werd er een kindermiddag voor kinderen met een beperking georganiseerd
door de families Bos en Bowra in samenwerking met veel sponsoren, vrijwilligers en de Stichting
Vrienden van de Vijfhoek. De opzet van deze middag was om kinderen met een beperking en hun
familie (uit de hele regio), een heerlijke onbezorgde dag te bieden, waarbij iedereen zichzelf kon
zijn ongeacht de beperking. Voor veel van deze gezinnen is een dagje uit niet zo makkelijk
vanwege de zorgbehoefte van het kind met een beperking. De organisatie had er, dankzij
sponsoring, voor gezorgd dat de nodige zorgvoorzieningen aanwezig waren op het terrein van
Camping ‘de Boekel’ in Akersloot. Het was een zeer geslaagde middag, waar de familie’s zich zeer
hebben vermaakt. Mede dankzij het mooie weer, de vele vrijwilligers en de prachtige locatie
konden de familie’s zich vermaken op de vele springkussens, een rondje met een treintje of
heerlijk rondgaan in de zweefmolen. Ook was stichting Dupla aanwezig om de kinderen een
heerlijk ontspannen rit te bieden op het comfortabele huifbed. De brandweerauto trok de nodige
aandacht van jong en oud. Op het horecaplein konden de ouders even bijkomen met een hapje en
een drankje, en voor de kinderen was er heerlijk vers fruit en natuurlijk een lekkere suikerspin.
Voor alle bezoekers kwam er een ijskar langs voor wat verkoeling. Na een geweldig optreden van
Jurriaan Singels, gingen de gezinnen weer huiswaarts, met voor ieder kind een leuke gevulde
goodiebag.
Stichting Vrienden van Myla;
Door de bundeling van de krachten van deze stichting en de Stichting Vrienden van de Vijfhoek
kon de aanschaf van een heuse digitale Belevenistafel voor De Vijfhoek worden bereikt. Sinds de
overhandiging op 20 juli 2018 wordt binnen de Vijfhoek bijna dagelijks ‘gevochten’ om deze tafel.
Een geweldig educatief spelmiddel voor onze kids. Dank aan Stichting Vrienden van Myla voor hun
inzet en financiële ondersteuning.Top!
Met heel veel warmte werd ook een geste van Steph en Arja Ibink van Juwelier Ten Boom uit
Haarlem ontvangen. Deze maatschappelijk betrokken inwoners van Heiloo vonden het net als de
Stichting Vrienden van de Vijfhoek toch wel erg bijzonder dat er zich dit jaar 3 jubilarissen onder de
hardwerkende Vijfhoek medewerkers bevonden. Namens Ten Boom Juweliers mocht voorzitter
René de Boer 3 prachtige horloge uurwerken aan Lena, Artina en Angela overhandigen. Hartelijk
dank Familie Ibink!
27 oktober werd door onze trouwe sponsor Ed van Baar het fundraise event Showhero di
Fiorentina in de Cultuurkoepel georganiseerd. Een geweldige happening voor iedereen!

45 jarig bestaan van ODC De Vijfhoek
Op 3 november was het feest op de Vijfhoek! Donateurs, Sponsors medewerkers en buren waren
uitgenodigd en verzamelden zich in de tuin voor een drankje en een heerlijke BBQ. Niet alleen
vierde De Vijfhoek hiermee het 45 jarige bestaan en werd stil gestaan bij het 45 jarige Jubileum
van Vijfhoek medewerkster Lida (!) maar ook werd het nieuwe Loungebed door wethouder Elly
Beens van de gemeente Heiloo onthuld. Dit prachtige buitenverblijf-element kwam mede tot stand
dankzij de actie en donaties van o.a. de Heiloo Rangers, De Lions Heiloo, Limmen en de
Egmonden en de geweldige opbrengst van “De Burger van Heiloo” acties van Iwan Bronkhorst
i.s.m. de horeca in Heiloo.
Marieke Hommes van ProWin uit Heiloo heeft zich met haar verkoopteam dit jaar bijzonder ingezet
voor de Stichting Vrienden van de Vijfhoek. Met de verkoop van ProWin ‘wonderdoekjes’ heeft
deze er met een opbrengst van € 1.000,= voor onze Stichting zeker geen doekjes om gewonden.
Super!
Op dinsdagavond 10 oktober 2017 overhandigden Lisette Droog en Robin van Duuren namens de
collega’s van Holland & Barrett een cheque ter waarde van € 2.145,59 voor de kids van ODC De
Vijfhoek. Door een administratief misverstand ontvingen wij de donatie in 2018. Nogmaals dank
voor de inzet en geweldige donatie!
In december mochten wij een donatie ontvangen vanuit de collecte van de Ter Coulsterkerk in
Heiloo. Geweldig! Ook organiseerde de Junior Kamer Alkmaar een bijeenkomst in december om
de opbrengsten vanuit het Culinair Plaza te verdelen onder meerdere goede doelen. Wij ontvingen
op voordracht van hun sponsor Intertent een cheque t.w.v. € 1.875,=. Heel veel dank daarvoor!
De Lidl Heiloo heeft na de feestdagen allerlei snoepgoed geschonken. Heerlijk! Ook dit werd zeer
gewaardeerd. Stichting X op X heeft ons ook dit jaar weer een jaarlijkse bijdrage geschonken van
€ 500,=. Super! Bedankt daarvoor. Prachtig deze structurele bijdrage!
Huifbedrijden en taxifonds;
Helaas is ook dit jaar de financiële verantwoording vanuit Stichting de Waerden nog uitgebleven en
is onze ondersteuning hierdoor wederom noodgedwongen opgeschort. Wel is de continuïteit
geborgd door de leidinggevende. Het huifbedrijden heeft ook dit jaar plaatsgevonden. Een
onmisbare activiteit voor onze kids!
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 ook in 2018 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
gelukkig 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 20172018.

In 2018 zijn de inkomsten (donaties):
€ 11.560,=
Aan de doelstelling is uitgegeven:
€ 40.552,=
Aan de beheers- en promotiekosten is uitgegeven: € 6.010,=
Het saldo van - €35.002,= is in mindering gebracht van de reserves.
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 samenwerking met o.a. de Stichting De Waerden
verder, mogelijk in breder verband geïntensiveerd zal kunnen worden.
Wij zullen met aandacht de activiteiten en rol van stichting De Waerden richting ODC De Vijfhoek
blijven volgen. 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.

