
JAARVERSLAG 2019 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
Vicevoorzitter.                    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 6 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 teamleider van de Vijfhoek, Angelique Besseling. Ook met 
Sjoerd Nota, Coördinator Vastgoed binnen Stichting De Waerden is er regelmatig intensief 
overleg. Het kan gesteld worden dat er dankzij de open en constructieve overleggen van 
onze Stichting met Angelique Besseling en Sjoerd Nota inmiddels efficiënt ‘operationeel 
geschakeld wordt’. De ‘oorspronkelijk gegroeide afstand tot Stichting De Waerden’ werd 
hierdoor tot ons ieders genoegen in hoge mate geslecht



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.

Nadere info ODC de Vijfhoek 

ODC de Vijfhoek in Heiloo biedt plek, zorg, activiteiten en ontwikkeling aan kinderen van 0 
tot 18 jaar met een verstandelijke en/of meervoudige beperking uit de hele regio Alkmaar. 

Welke kinderen gaan naar De Vijfhoek?

De beperkingen van de kinderen van De Vijfhoek zijn verschillend. Er zijn kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand, een motorische beperking, een zintuiglijke beperking, een 
communicatieve beperking of een contactstoornis. Ook komen kinderen naar De Vijfhoek die
naast hun handicap om andere vormen van begeleiding vragen. Bijvoorbeeld kinderen met 
epilepsie, eet- en drinkproblemen, medische problemen of gedragsstoornissen. Zij worden 
begeleid door een team van begeleiders en een teamleider. Specialisten die verbonden zijn 
aan De Vijfhoek, zijn: orthopedagoog, muziekpedagoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, 
logopedist en teamarts.

Ontwikkelen in een veilige en plezierige omgeving.

Bij De Vijfhoek is een kind met een handicap in de eerste plaats een kind. Een kind met 
mogelijkheden en beperkingen. Met respect en aandacht creëren de medewerkers van De 
Vijfhoek voor elk kind een veilige en plezierige omgeving. In deze ambiance stelt De Vijfhoek
voor ieder kind een begeleidingsplan op waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. 
Dit plan is de leidraad voor de begeleiding. Het wordt in overleg met de ouders van het kind 
opgesteld en jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De begeleiding is gebaseerd op 
vier uitgangspunten: begrijpen en begrepen worden, de ontwikkeling stimuleren, de 
omgeving aanpassen en de zelfstandigheid vergroten.

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 Facebookpagina van de stichting Vrienden van de 
Vijfhoek regelmatig ge-update met foto’s, nieuws en feiten.

Periodiek overleg

In 2019 hebben een aantal overleggen plaats gevonden tussen het bestuur van onze 
stichting en de locatiemanager van ODC De Vijfhoek.

http://www.vriendenvandevijfhoek.nl/


Ondersteuning buiten De Vijfhoek

Geheel in lijn met de Stichtingsdoelstellingen werd er ook dit jaar weer door ons ‘buiten De 
Vijfhoek gekeken’. De aandacht voor bijvoorbeeld z.g. uitstromende Vijfhoek kids en/of 
mogelijke toekomstige doelen.
Speciaal hierbij valt ons oriëntatie bezoek aan Activiteiten Centrum Jan Willem te St Pancras
te noemen. Deze locatie biedt diverse vormen van dagbesteding voor verschillende 
doelgroepen met een beperking aan. Ook hier wordt rekening gehouden met de 
mogelijkheden en behoeften die cliënten hebben en activiteitencentrum Jan Willem is één 
van de mogelijke vervolg locaties voor kinderen uit De Vijfhoek.
Tijdens het bezoek werden de mogelijkheden van een verdere samenwerking besproken. De
hulp, expertise en ervaring van onze stichting kan in de toekomst mogelijk een welkome 
aanvulling zijn bij het opzetten van een soortgelijke ondersteunende groep vrijwilligers voor 
Activiteitencentrum Jan Willem. Het delen van kennis en netwerken is ook hier in het belang 
van ‘onze kinderen’.
Wordt vervolgd..

Sponsoren en donaties

Ook dit jaar ontvingen wij weer diverse sponsorbijdragen. Zonder deze sponsoren, zowel 
materieel als financieel zou onze Stichting niet kunnen. Alle Sponsoren ontvingen een 
persoonlijke dank bericht van ons bestuur. 

Een drietal bijzondere donaties willen wij hierbij niet ongenoemd laten t.w.;

Van de Stichting Dolfinn ontvingen wij een bijdrage van € 3.000,- voor de organisatie van de 
Kindermiddag.  

Wij ontvingen de opbrengst van de collecte vanuit de Diaconie van de protestantse kerk 
Nederland. Heel bijzonder en dierbaar, waarvoor ook onze onuitsprekelijke dank aan alle 
parochianen.

Het Feel Good Festival overhandigde 13 oktober 2019 hele bijzondere muziekinstrumenten 
voor de kids van De Vijfhoek. Prachtig! Heel hartelijk dank

Dag van de Zorg

Op Dinsdag 12 maart heeft ODC De Vijfhoek van 10.30 uur tot 14.30 uur de deuren geopend
voor belangstellenden tijdens de dag van de Zorg. Men was van harte welkom bij De 
Vijfhoek

Voor ouders/verzorgers/zorgverleners was deze ‘open’ dag goede mogelijkheid om eens een
kijkje te nemen in de groepen van het orthopedagogisch dagcentrum en de verschillende 
activiteiten mee te maken. Uiteraard was ook een vertegenwoordiging van ons bestuur 
aanwezig om mede informatie te verstrekken aan de bezoekers De koffie en thee ‘geurde’ en
de opkomst was in alle opzichten positief. Een mooie editie 2019.

Kinderfeestmiddag een mega succes!

Ook dit jaar werd op 29 juni 2019 de kindermiddag voor kinderen met een beperking 
georganiseerd door Diana Bos en Renate 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), weer 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 warme en zeer geslaagde middag, waar de families zich zeer hebben vermaakt. 
Mede dankzij het mooie weer, de vele vrijwilligers en de prachtige locatie konden de families 
zich vermaken op de vele springkussens, een rondje met een treintje of heerlijk rondgaan in 
de zweefmolen. Uiteraard werd ook aan de inwendige mens gedacht en konden ook de 
ouders op en rond het terras even bijkomen met een hapje en een drankje 

Showhero Di Fiorentina 2019

14 september werd door onze trouwe sponsor Ed van Baar voor de 2e keer het fundraise 
event Showhero di Fiorentina in de Cultuurkoepel georganiseerd. Het leek dit jaar wel een 
concurrentiestrijd met Showhero 2019 in Theater Dee Beun te worden. Maar niets van dat 
alles. De groeiende belangstelling voor de optredens en deelnemers zorgde voor een 
heerlijke avond in een goed gevulde Cultuurkoepel. Bekende Nederlandse artiesten: Ali B, 
Sanne Mallant en Og3ne verzorgden een nationaal en internationaal muziekspektakel, 
waarbij zij werden bijgestaan door het talent en de ongedwongen humor en positiviteit van 
Showhero-deelnemers. Voor hen was meedoen aan de show een droom die uitkwam.
Uiteraard genoten vertegenwoordigers van het bestuur van De Stichting Vrienden van de 
Vijfhoek deze avond samen met hun gasten, Angelique Besseling (lokatiemanager) en Good
‘old’ Jet Vos (Stichting De Waerden) ook met volle teugen.
 

Showhero 2019 Een geweldige editie van dit fenomenale event vond alweer voor de 8e keer
plaats op 4 oktober 2019. Het is inmiddels een begrip in Heiloo en omgeving: de shows in 
Theater De Beun. De artiesten van de magische avond hebben een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking. Zij halen hun zang-, dans- en andere talenten uit de kast om het 
publiek met nooit eerder vertoonde optredens te betoveren. De acts werden afgewisseld 
door de meest bizarre wereldrecordpogingen. Een professionele jury onder begeleiding van 
burgemeester Hans Romeyn voorzag de acts van deskundig commentaar. 

Beide evenementen dragen op verschillende en aanvullende wijze bij aan het versterken van
de regionale aandacht en de positie van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking. Ook de Stichting Vrienden van de Vijfhoek hoopt hier dan ook nog vele jaren van 
te mogen genieten.

Taxifonds;
Ook dit jaar is weer regelmatig een beroep gedaan op het taxi fonds van onze Stichting.
Niet alleen voor het vervoer van de kids van- en naar het Huifbed rijden in Barsingerhorn, 
maar ook werden er diverse uitjes door onze Stichting bekostigd.
Speelparadijs De Goudvis en Sprookjes Wonderland waren weer favoriet! 

Aanvraag extra valbescherming kleine schommel:
i.v.m. de montage van een kleine schommel onder de veranda ontvingen wij de aanvraag 
voor de aanschaf van een speciale valbescherming. Deze aanvraag werd door onze stichting
gehonoreerd. E.e.a. zal waarschijnlijk begin van de komende zomer geïnstalleerd worden 
m.b.v. twee lokale ondernemingen, t.w. Ton Dekker Tuincreaties en Softsurfaces, leverancier
en sponsor van onze Stichting.

Afscheid Jet Vos:
Op 14 juni 2019 was er een afscheidsreceptie van ‘onze Jet’ bij Stichting De Waerden. Na 
jaren van onnavolgbare inzet voor Stichting De Waerden en in het bijzonder voor ODC de 
Vijfhoek ging Jet met Vroegpensioen. Wij danken Jet voor alles wat zij voor onze kids heeft 
betekend, maar weten dat zij op haar eigen unieke en ludieke wijze, persoonlijk betrokken 



zal blijven. Wij wensen haar heel veel geluk en gezondheid, nu als welverdiende 
‘pensionado’.

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. 

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 2019 zijn de inkomsten (donaties): € 12.359,00
Aan de doelstelling is uitgegeven:  €  5.990,00
Aan de beheers- en promotiekosten is uitgegeven:  €  6.314,00
Het saldo van € 55,00 is toegevoegd aan 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 ook 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.


