
Jaarverslag Stichting Vrienden van de Vijfhoek 2015

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 René de Boer
- Vicevoorzitter Willem de Haas
- Secretaris Renate Bowra
- Penningmeester Teije Dijk
- Bestuurslid technische zaken Han van Heugten
- Bestuurslid communicatie ondersteuning vacature
- Bestuurslid vacature

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
onbezoldigd.

Overlegstructuur;

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. Tevens is er geregeld overleg met André van Bentum, hoofd bedrijfsvoering
van De Waerden.

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 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  de cliëntenraad. Wel is er regelmatig contact met de teamleider van De Vijfhoek en hoofd
bedrijfsvoering van De Waerden.
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Communicatie

De  stichting  heeft  o.a.  een  website  (www.vriendenvandevijfhoek.nl).  De  logo’s  van
sponsoren komen ad random enkele seconden in beeld. Ook een link naar de film over De
Vijfhoek en Stichting Vrienden van de Vijfhoek heeft gemaakt, staat op de website. Deze film
is ook te zien op http://www.videoshistory.com, een online monument voor de mooiste filmpjes op
YouTube.
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.

Activiteiten;

Bestuurswisseling;
Tijdens de bestuursvergadering van 27 Januari 2015 neemt Anke Holtrop na ruim 16 jaar afscheid als
voorzitter van Stichting Vrienden van de Vijfhoek en wordt opgevolgd door René de Boer. Met een
genoeglijk  afscheidsdiner  is  later stil  gestaan bij  de vele verdiensten van Anke voor De Stichting
Vrienden van de Vijfhoek. 

PR en communicatie;
De belangrijkste motor voor de continuïteit van de Stichting activiteiten en die van ODC De Vijfhoek
in het bijzonder wordt “gevoed’’ door een goede promotie en communicatie. Op dit vlak valt binnen
ODC De  Vijfhoek  CQ Stichting  De Waerden  al  vele  jaren  veel  te  verbeteren.  Dit  is  dit  jaar  nog
nadrukkelijker  door  ons  opgepakt  en  besproken  met  ODC  de  Vijfhoek  en  de  centrale
bestuursorganisatie  van  Stichting  De  Waerden.  Aan  de  hand  van  een  door  ons  voorgestelde
Communicatie  kalender  werd  een  meer  geïntegreerde  Pr  en  communicatie  samenwerking
overeengekomen. 
Stichting De Waerden zegde ook toe dat de nieuwe Website van Stichting De Waerden ( inclusief De
Vijfhoek) na eerdere jarenlange toezeggingen nu toch echt zal worden afgerond en gelanceerd.

De communicatie kalender geeft voor de toekomst structuur en toetst de uitkomst van alle gemaakte
communicatie en PR afspraken.

In aanloop naar de uitkomsten van de afspraken in het jaar 2015 heeft de Stichting Vrienden van de
Vijfhoek besloten aanzienlijk te investeren in haar eigen Pr en communicatie middelen. 
Er  is  opdracht  gegeven  voor  de  ontwikkeling  van  o.a.  een  vernieuwde  Website,  Huisstijl,  een
intensievere  inzet  van  Facebook,  de  ontwikkeling  van  een  Digitale  nieuwsbrief,  foldermateriaal,
presentatiemiddelen  op  locatie  en  diverse  doelgroep  gerichte  advertentie  en  free-  publicity
campagnes.
Deze  investeringen  zijn  in  2015  in  hoog  tempo gerealiseerd  en  werden  al  veelvuldig,  succesvol
ingezet.
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Periodiek overleg: 
Ook in 2015 heeft periodiek overleg plaats gevonden tussen het bestuur van onze Stichting
en de locatie manager en vertegenwoordiger(s) van ODC De Vijfhoek. 
Hoewel De Stichting Vrienden van de Vijfhoek geen officiële status binnen de organisatie
kent,  heeft  deze  toch  gemeend  hierbij  herhaald  de  zorg  uit  te  moeten  spreken  t.a.v.  het
functioneren van het management. Deze zorg kon in 2015 helaas niet weg genomen worden en staat
wederom voor vervolg overleg voor 2016 op het programma.

Dag van de Zorg
Op 21 maart hebben de Vrienden op De Vijfhoek voorlichting gegeven tijdens de Dag van de Zorg.
De opkomst van belangstellenden viel dit keer erg tegen. De Stichting Vrienden van de Vijfhoek had
in de aanloop naar de organisatie van deze dag door het management van ODC De Vijfhoek en
Stichting  De  Waerden  de  noodzaak  van  een  goede  voorafgaande  communicatie,  werving  en  Pr
nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Deze welgemeende input bleek achteraf niet/onvoldoende
te zijn opgevolgd. De uitkomst hiervan vertaalde zich in de gevreesde lage opkomst.
De Stichting Vrienden van de Vijfhoek zal voor 2016 proberen zich nog nadrukkelijker in te zetten bij
de ondersteuning van het Vijfhoek management.

Buitenverblijfruimte / De nieuwe tuin voor ODC De Vijfhoek
De Financiering van dit al in 2013 door ons ingezette project kwam dit jaar binnen de eigen Vijfhoek
organisatie begroting rond. 
Een unieke budgetaanvullende sponsorwerving vanuit de Stichting de Waerden (chapeau voor de
verantwoordelijk  manager  André  van  Bentum!)  alsook  de  financiële  ondersteuning  vanuit  onze
Stichting van ruim € 40.000, = maakte de realisatie en oplevering van dit grootschalige project voor
de zomer 2015 zelfs al mogelijk!

Het  project  werd  van  ontwerp  tot  uitvoering  en  realisatie  dagelijks  begeleid  m.b.v.  de  inzet  en
dagelijkse aanwezigheid van vertegenwoordigers van onze Stichting. Zowel in de aanloop naar- als
tijdens de uitvoering van het project heeft De Stichting Vrienden van de Vijfhoek niet alleen een
scherpe planning maar ook aanzienlijke kostenbesparingen weten te realiseren. 

De Tuin werd onder grote belangstelling op 27 juni 2015 feestelijk geopend door Wethouder Elly
Beems van de Gemeente Heiloo. 

De Stichting dankt bij de totstandkoming van de buitenverblijfruimte speciaal; de samenwerking en
medewerking  van  de  buren,  De  gemeente  Heiloo,  alle  sponsoren,  Stichting  De  Waerden,  alle
medewerkers en de betrokken aannemers.

Time Lapse Communicatie;
Bijzondere vermelding verdient onze inzet van Time Lapse camera’s tijdens de werkzaamheden aan
de Buitenverblijfruimte / nieuwe tuin van ODC De Vijfhoek.
De  Stichting  Vrienden  van  Vijfhoek  zorgde  voor  een  doorlopende  time-Lapse  opname  van  alle
werkzaamheden. Zo kon via de link op de website de voortgang en realisatie van dit omvangrijke
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sponsor project  door  alle  belangstellenden en sponsoren gevolgd worden.  Het  uiteindelijke
trotse 

resultaat van onze gemeenschappelijke inspanningen is vastgelegd in een totaal project opname,
af te spelen via de website van De Stichting Vrienden van de Vijfhoek. 

Tilliften:
Dankzij  de  inzet  van  onze  Stichting  en  van  Stichting  De  Waerden  kon  een  vergroting  van  de
verzorgingsruimte  van  Groep  1-2  en  een  aanzienlijke  uitbreiding  en  revitalisatie  van  de  tilliften
binnen ODC De Vijfhoek worden gerealiseerd.

Bijeenkomst met het team en vrijwilligers Vijfhoek:
Op 30 oktober 2015 heeft Stichting De Vrienden van de Vijfhoek voor de 2e keer een bijeenkomst
georganiseerd voor alle medewerkers en vrijwilligers van De Vijfhoek. 
Doel van de bijeenkomst was meer inzicht te krijgen wat beide partijen voor- en met elkaar kunnen
betekenen. Het was wederom een druk bezochte bijeenkomst die zeer positief gewaardeerd werd. 

Tijdens deze bijenkomst werd het belang van voldoende en goed gekwalificeerde vrijwilligers en hun
begeleiding nog eens benadrukt. 

Vrijwilligster Truus Pauw vroeg speciaal even ieders aandacht en informeerde de aanwezigen over
haar wandelprestatie van het afgelopen jaar. Zij liep ( gesponsord) ruim 1100 km (!) en doneerde
deze avond aan de Stichting Vrienden van de Vijfhoek de totale opbrengst van € 1.320, = t.b.v. de
ondersteuning van het huifbedrijden.
Luid applaus volgde voor deze energieke seniore wandelaarster. 
Chapeaux en dank, weer een geslaagde sponsoractie t.b.v. onze kids!

Donatie Snoezelbank en attenties door Vrienden van de Vijfhoek;
Ook De Stichting Vrienden van de Vijfhoek verraste de aanwezigen op 30 oktober met een speciaal
cadeau voor de kinderen n.l. een Multi functionele en mobiele snoezelbank met alle bijbehorende
spelletjes en software. Deze werd onder luid applaus en dank aanvaard.

Alle  medewerkers  en  vrijwilligers  hebben  na  afloop  een  persoonlijke  attentie  van  De  Stichting
Vrienden van de Vijfhoek ontvangen.

Bijeenkomst 3 december 2015;
Een speciale bijeenkomst werd door de Stichting De Waerden en De Vijfhoek georganiseerd om mee
te denken en te discussiëren over de invulling en uitwerking van het jaarplan 2016 van Stichting De
Waerden  voor De Vijfhoek.
Een doorsnede van de Vijfhoek medewerkers, de verwantenraad, vrijwilligers en De Vrienden van De
Vijfhoek werden uitgenodigd om mee te praten over  belangrijke  punten bij  de samenstelling en
uitvoering van het jaarplan 2016. De aanwezigen werden verdeeld in kleinere efficiënte discussie
groepen en konden na afloop hun belangrijkste uitkomsten/ stellingen inbrengen bij  de centrale
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discussie leiding ( Jacqueline Peijnenburg i.s.m. Kees de Winter). De uitkomsten hiervan  betroffen
met name de inzet  op;   A)  Het  vrijwilligers  beleid  en B)  De weving van nieuwe cliënten.   Deze
uitkomsten zullen begin 2016 vanuit het management van Stichting De Waerden en De Vijfhoek met
de deelnemers verder vervolgd worden.
Wij zien uit naar dit vervolg en natuurlijk de resultaten bij de vorming en uitvoering van het
jaarplan 2016.

Overlijden van Jaap de Groot;
Dit jaar bereikte ons het trieste bericht dat de trouwe vrijwilliger, grootvader van Sven Bos en vader
van  Vijfhoek  medewerkster  Dianne  Bos  is  overleden.  Tekenend  voor  zijn  betrokkenheid  bij  De
Vijfhoek  vormde  zijn  wens  om  ons  een  deel  van  zijn  nalatenschap  te  schenken.  Een  blijvend
aandenken en waardevol object voor de buitenverblijfruimte kon hiermee gefinancierd worden. Een
prachtige duurzame schommelbank voor iedereen! 
Jaap en familie Groot: ontzettend bedankt!

Overige activiteiten en donaties;
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.

In 2015 ontvingen wij;

-Familie Schouten uit Heiloo;
De familie Schouten uit Heiloo doneerde een heuse Berg skelter voor de zaterdag opvang. 
Super! Bedankt!

-Mevrouw Carla de Goede;
Een mooi initiatief van mevrouw Carla de Goede uit Heiloo. Ter gelegenheid van haar verjaardag
vroeg zij haar vrienden en bekenden i.p.v. cadeaus, geld te schenken voor Stichting Vrienden van de
Vijfhoek. Ludiek promotie materiaal in de vorm van een poster/ uitnodiging voor haar gasten werd
haar ter ondersteuning door ons aangeboden. Met een mooi resultaat van € 820, = kon een prachtige
TV met bijbehorende dvd recorder voor groep 4 worden aangeschaft. Een lang gekoesterde wens
werd zo vervuld. Mevrouw De Goede gefeliciteerd en bedankt!

- Stichting Kees;
Bij  de opening van de buitenverblijfruimte ontvingen wij  van de Stichting Kees € 500, = voor de
aanschaf van aanvullende speelmaterialen voor de kids. Natuurlijk waren Kees en zijn trotse ouders
deze feestelijke middag zelf ook aanwezig en overhandigde ons de symbolische cheque. 
Bedankt Kees!

-Lions kerstactie; 
Op een wel hele ludiek manier vroegen De Lions Heiloo dit jaar tijdens hun kerst actie in het Winkel
centrum ’t  Loo aandacht  voor de kids  van de Vijfhoek.  Het  winkelend publiek  werd met  succes
uitgenodigd een cadeautje te kopen voor de kids en deze ‘onder de boom te leggen’.
Goede Vijfhoek Pr, lokale betrokkenheid en natuurlijk de vele cadeautjes vormden het geweldige
resultaat.
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Lions Heiloo: Bedankt!

-Stichting X op X:
Mede dankzij goed lobby werk door onze Stichting werd De Stichting Vrienden van de Vijfhoek
dit jaar verblijd met de toezegging voor een jaarlijkse bijdrage a € 500, = vanuit de Stichting
XopX. Een geweldige duurzame bijdrage vanuit een lokaal en breed maatschappelijk initiatief! 
Voor de komende jaren daarom: XopX  bedankt!

Huifbedrijden:
Ook dit jaar konden weer vele kinderen genieten van het huifbedrijden. De Stichting Vrienden van de
Vijfhoek ondersteunt deze activiteit  al  vele jaren door het verwerven en beschikbaar stellen van
benodigde (aanvullende) sponsorgelden.  Het belang van het huifbedrijden is  een elementaire en
aanvullende activiteit. Een waardevolle therapie die dan ook voor het komende jaar ‘financieel zeker
gesteld’ zal worden vanuit onze Stichting. 

Taxifonds:

Er is weer veelvuldig gebruik gemaakt van het taxifonds. De oprichting van een taxifonds vormde ooit
de aanleiding tot de oprichting van de Stichting Vrienden van de Vijfhoek en stelt het team van De
Vijfhoek in de gelegenheid om op regelmatige basis allerlei uitjes dan wel ‘externe activiteiten’ met
de kids te ondernemen. Denk hierbij aan de (noodzakelijke) ritten van- en naar het huifbedrijden, de
groepsuitjes etc. 
Mobiliteit en passend ( speciaal) taxivervoer zijn van het grootste belang voor onze Vijfhoek kids en
het taxifonds zal daarom ook de komende jaren een belangrijk speerpunt blijven voor onze Stichting.

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  de  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 (fin) verslagen van het ODC Vijfhoek management.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze ondanks herhaalde aanzeggingen over 2013-2014-2015
(grotendeels) hierin nog steeds in gebreke is. 

Het gevolg van deze voortdurende nalatigheid door de verantwoordelijke locatiemanager (Jacqueline
Peijnenburg) is na de eerdere noodzakelijke opschorting nu ons besluit het totaal bedrag van ruim €
6.000, = definitief niet uit te kunnen keren maar toe te voegen binnen onze algemene reserves.
Dit besluit is kenbaar gemaakt aan zowel het hoofd bedrijfsvoering van Stichting De Waerden als de
locatie manager van De Vijfhoek.
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Onze stichting rekent voor medio 2016 alsnog alle verslagen van het management te ontvangen.

Gehonoreerde aanvragen
- Groep 2 ontving een I-Pad
- 5 x groepsuitje 
- Een nieuwe tillift voor de Snoezelruimte
- Bijdragen voor de vernieuwing van de Tuin, o.a. nieuwe schuren t.h.v. ruim € 40.000, =
- Diverse Buitenspeel materialen
- Diverse inrichting en meubilair voor de schuren en tuin.

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 2013 en
2014. In 2015 zijn de inkomsten (donaties) €2.980, --. Aan de doelstelling is € 60.914, - uitgegeven,
aan de beheerskosten €1.959,99 en aan extra Pr en Communicatie € 10.145,20.De stichting Vrienden
van de Vijfhoek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, 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 het huidige management van zowel Stichting
De Waerden als ODC De Vijfhoek mogelijk nog geoptimaliseerd kan worden naar het gewenste en
benodigde model. Zowel in de dagelijkse (Vijfhoek) operatie als bij het zekerstellen van de (mogelijk
zelfstandige) continuïteit van ODC De Vijfhoek.

De Stichting  Vrienden van de Vijfhoek zal  met  aandacht  de invulling  van het  door De Waerden
opgestelde Visie en beleidsplan 2016 volgen en kritisch kijken naar gevolgen voor- en ontwikkeling
van de kwaliteit, deskundigheid, diversiteit en kwantiteit van de personele bezetting van de Vijfhoek .

Daarnaast zal het bestuur van de Stichting Vrienden van De Vijfhoek medio 2016 een visie en beleid
vaststellen ter verbreding van haar huidige activiteiten, inzet en middelen naar overige/ aanverwante
instellingen CQ individuen. 

Aandacht  hierbij  blijft  het  bevorderen  van  de  belangen  van  de  verstandelijk  of  meervoudig
gehandicapte ‘…..jeugd’. 
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