
JAARVERSLAG 2020 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

In 2020 vond er echter slechts eenmalig ‘een fysiek’ vergader overleg bij ons bestuurslid 
Renate Bowra in Warmenhuizen plaats. Overige overleggen konden slechts beperkt per 
telefoon doorgang vinden.

Overleg management De Vijfhoek/ De Waerden
Er is regelmatig overleg met de teamleider van de Vijfhoek om onderlinge relevante 
informatie uit te wisselen en activiteiten op elkaar af te stemmen.

In 2020 hebben er ondanks de Corona perikelen slechts een beperkt aantal (m.n. 
telefonische) overleggen tussen het bestuur van onze stichting en de locatie manager van 
ODC De Vijfhoek plaats gevonden. 

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. 

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.

http://www.vriendenvandevijfhoek.nl/


De ‘Uitkijkpost’ hanteert hiervoor gereduceerde tarieven voor ons goede doel, wij adverteren 
hier maandelijks. Ook wordt de website en Facebookpagina van de stichting Vrienden van 
de Vijfhoek regelmatig ge-update met foto’s, nieuws en feiten.

In dit moeilijke jaar was ook waardering en een hart onder de riem vanuit Stichting Vrienden 
van de Vijfhoek voor alle zorg medewerkers op z’n plaats. Hiertoe werd dan ook een 
speciale advertentie geplaatst.

De Stichting Vrienden van De Vijfhoek is opgenomen in de Lokale Goede Doelen Gids 
Alkmaar, een nieuw initiatief om lokale goede doelen te promoten.

ANBI Status en website
Om aan de meest actuele ANBI eisen te voldoen werd begin 2020 ook de website van 
Stichting Vrienden van de Vijfhoek ANBI Proof gemaakt. Niet alleen technisch ging de 
digitale architectuur van onze site ‘op z’n kop’, maar ook werden enkele aanvullende vereiste
vermeldingen toegevoegd. Zo kan onze ANBI status ook voor de toekomst gewaarborgd 
blijven.

Ondersteuning buiten De Vijfhoek

Corona zorgde ook voor een ernstige beperking van onze mogelijke activiteiten. Zo kon 
bijvoorbeeld het voorgenomen vervolg op onze initiatieven voor Activiteiten Centrum Jan 
Willem te St Pancras helaas geen doorgang vinden. Onze Stichting rekent hier in de 
toekomst alsnog een vervolg aan te kunnen geven.

Sponsoren en donaties

Ook in dit zware Corona jaar ontvingen wij toch 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. 

Enkele sponsoren willen wij met name noemen;

Van onze sponsor de firma Stemar ontvingen wij de in 2019 aangekondigde bijdrage van € 
1.500,00 voor de aanschaf van een trampoline. Van de Diaconie ontvingen wij vanuit de 
collecte gelden € 122,00, Ook de geweldige bijdrage van de familie Visser van € 50,00 werd 
met grote dank in ontvangst genomen. En wat te zeggen van de Stichting XopX? Deze 
trouwe ondersteuner van onze Stichting zegde net als I.M Philippo dit jaar € 500,00 toe! Echt
prachtig. Voor iedere toezegging en donatie hartelijke dank!

Kinderfeestmiddag

Helaas kon ook onze inmiddels traditionele kindermiddag bij Camping De Boekel net als vele
andere activiteiten dit jaar geen doorgang vinden. Voor 2021 staat deze uiteraard wel weer 
op onze kalender. 

Taxifonds
Vanwege m.n. de Corona beperkingen werd er dit jaar geen beroep gedaan op het taxi fonds
van onze Stichting.
ODC De Vijfhoek richtte zich noodgedwongen op interne activiteiten. Activiteiten die op extra
ondersteuning van onze Stichting mochten rekenen…

Kinderfeest op ODC De Vijfhoek
Bijna spontaan en met financiële ondersteuning van onze Stichting werd er op De Vijfhoek 
een extra feestelijke middag (‘schoolreisje’ op de Vijfhoek zelf) op 28 augustus voor de 
kinderen georganiseerd, compleet met optredens ballonnen en met behulp van de 



enthousiaste inzet van alle medewerkers en enkele vrijwilligers konden zo even de 
beperkende maatregelen rond Corona vergeten worden.

Valbescherming kleine schommel
Met de vakkundige hulp van Ton Dekker Tuincreaties werd de in 2019 bij ons aangevraagde 
valbescherming voor de kleine veranda schommel gerealiseerd. 
De verzonken rubber tegels van Sof Surfaces vormen een mooie aanvulling op de totale 
buitenverblijfvoorzieningen. Deze werden in 2015 met name door de enthousiaste inzet van 
onze Stichting en sponsoren voor ODC De Vijfhoek gerealiseerd. 

Sinterklaas blijft verrassen..:
Een heuse toren van cadeaus werd op een avond rond 5 december door ‘onze pieten’ in de 
centrale hal opgebouwd. Wat een verrassing was dit de volgende ochtend voor alle kinderen 
en medewerkers bij binnenkomst! Alle zeer welkome leuke, nuttige en educatieve 
geschenken werden feestelijk in de groepen door de kids zelf uitgepakt. Wat een feest!

Ook Medewerkers en vrijwilligers verdienen…;
Zo af en toe zetten we vanuit Stichting Vrienden van de Vijfhoek de Vijfhoekmedewerkers en
alle vrijwilligers extra in het zonnetje. Want dit zijn de echte kanjers! Hun bijzondere 
toewijding en inzet verdient absoluut de schoonheidsprijs en daarom stond er met kerst een 
heus Rituals schoonheidspakket voor hen klaar. Een kleine blijk van waardering vanuit onze 
stichting en de ondersteunende sympathisanten en sponsoren.

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 
huifbed rijden (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 
2019-2020.

In 2020 zijn de inkomsten (donaties):  € 1.873.00
Aan de doelstelling is uitgegeven:  € 4.785,00
Aan de beheers- en promotiekosten is uitgegeven:  € 4.135,00
Het negatieve saldo van € 7047,00  is ten laste van de reserves gebracht.

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.


