
Jaarverslag Stichting Vrienden van de Vijfhoek 2016

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  orthopedagogisch
dagcentrum 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. ”
De Vrienden van De Vijfhoek bestond op 5 juni 2016 25 jaar. Dit jubileum is niet gevierd.

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
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. Het overleg met
Stichting  De Waerden wordt  momenteel  ‘gehinderd  vanwege een trage voortgang vanuit
Stichting  De  Waerden  op  een  op  19  februari  2016  verstuurde  alarmerende  brief  vanuit
Stichting Vrienden van de Vijfhoek. 
Het is het streven de overlegstructuur z.s.m. hersteld te zien naar minimaal het niveau 2015.

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. 
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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 .

Communicatie
De stichting heeft o.a. een website (www.vriendenvandevijfhoek.nl). De logo’s van
sponsoren staan op de homepage. 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 gepubliceerd 
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;
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. In 2015
zegde Stichting De Waerden na eerdere jarenlange ‘vertraging’ toe dat de nieuwe Website
van Stichting De Waerden (inclusief ODC De Vijfhoek) in 2016 gereed zou zijn. In de loop
van 2016 werd deze inderdaad gelanceerd waarbij opgemerkt moet worden dat het resultaat
helaas ‘zeer mager’  is  en ook de vindbaarheid en gegevens van ODC De Vijfhoek zeer
onvoldoende  blijken.  Stichting  Vrienden  van  de  Vijfhoek  zal  zich  de  komende  jaren
desgewenst  en voor  zover  dit  haar  mogelijk  wordt  gemaakt,  inzetten voor  realisatie  van
verbeteringen.

De communicatiekalender welke in 2015 werd vastgesteld werd in 2016 helaas niet door
Stichting  De  Waerden  overgenomen.  De  Stichting  Vrienden  van  de  Vijfhoek  heeft  haar
aandeel in de communicatiekalender dit  jaar wel gerespecteerd en geheel gecontinueerd.
Campagnematig  werden diverse items geadverteerd en gepromoot.  Zo werd o.a.  gericht
geadverteerd  in  de  regio  met  aandacht  voor  werving  van  vrijwilligers,  verkrijging  uit
nalatenschappen,  fondswervingen  etc.  De  Uitkijkpost  hanteert  hiervoor  gereduceerde
tarieven voor  ons goede doel!  Ook werd  de vernieuwde eigen website  van de Stichting
Vrienden van de Vijfhoek en onze Facebookpagina regelmatig geüpdate met foto’s, nieuws
en  feiten.  De  kwartaaluitgave  Heiloo  Plus  sponsorde  verschillende  advertenties  en
publicaties! Dank daarvoor!

Door  lobbywerk  van  onze  Stichting  stelde  Rodi  Media  een  hele  pagina  redactioneel
beschikbaar (voorpagina Alkmaar op Zondag op 31 januari 2016) voor een rapportage over
De Vijfhoek . Deze werd in samenwerking gerealiseerd.
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Periodiek overleg: 
In  2016  heeft  regelmatig  overleg  plaats  gevonden  tussen  het  bestuur  van  onze
Stichting en de locatiemanager van ODC De Vijfhoek. Medio 2016 werden wij in kennis
gesteld van ‘een tijdelijke  overplaatsing’  van de huidige locatiemanager  Jacqueline
Peijnenburg naar een ander onderdeel binnen Stichting De Waerden. 

Gelukkig bleek ODC De Vijfhoek hierdoor niet stuurloos want in Ingrid Winder werd vanuit de
bestaande operatie een meer dan geschikte opvolgster gevonden.

De zeer ervaren Ingrid Winder bleek ons niet alleen betrokken en gepassioneerd te zijn in
haar  werk  met  de  kinderen  van  De  Vijfhoek,  maar  bovenal  een  goede  match  in  de
samenwerking en verdere opbouw van het team. 

Daarnaast vervulde zij  in 2016 regelmatig een constructieve rol als bruggenbouwer in de
communicatie tussen de Stichting De Waerden en Stichting Vrienden van de Vijfhoek.
Ingrid Winder is in onze ogen een verbinder en pragmatisch motivator. Ze is daadkrachtig,
weet verantwoordelijkheden ook intern te delegeren en daarbij medewerkers te motiveren. 

Stichting Vrienden van de Vijfhoek hoopt dan ook dat zij voor lange tijd als leidinggevende
aan ODC De Vijfhoek verbonden zal blijven.

Zorg  t.a.v.  het  functioneren  van het  management  en de communicatie  met  Stichting  De
Waerden

Alarmerende berichten en concrete signalen vanuit ODC De Vijfhoek over ontwikkelingen
binnen De Vijfhoek (w.o. onvoldoende inzet van personeel, onvoldoende training en werving
en inzet van onkundige vrijwilligers (!)  , onveilig busvervoer et cetera!) vormde voor onze
Stichting aanleiding op 19 februari 2016 een brief te richten aan het hoofd primair proces
(Kees  de  Winter),  de  bestuursvoorzitter  van  Stichting  Waerden  (Hetty  Janssen)  en
verantwoordelijk teamleidster van ODC De Vijfhoek (Jacqueline Peijnenburg). In deze brief
werd in het belang van de continuïteit  en de zorg voor de kinderen een overleg met het
management en onze Stichting gevraagd. Dit overleg kwam uiteindelijk pas op 29 augustus
2016 (!) tot stand en vond plaats ten kantore van onze Stichting Vrienden van de Vijfhoek, te
Alkmaar. Er bleek geen ruimte om onze zorgen uit te spreken. Kritiek vanuit de Vrienden was
ongewenst. Wij kregen te horen van Hetty Janssen dat wij  ons te dichtbij  De Vijfhoek/De
Waerden bewegen en formeel geen gesprekspartner zijn. NB: De Stichting Vrienden van de
Vijfhoek  herkent  zich  hier  niet  in  en  zal  altijd  blijven  opkomen  voor  het  belang  van  de
kinderen met een beperking. Dat kunnen zij immers zelf niet. 

Ondanks  het  belang  van  de  verschillende  agenda/bespreekpunten  werd  het  overleg
vanwege plotselinge ‘overige verplichtingen’ van Bestuursvoorzitter Hetty Janssen vroegtijdig
afgebroken. De bespreking werd besloten met de afspraak de wederzijdse reflecties van het
overleg elkaar toe te sturen voor vervolgbespreking. Vanuit De Waerden ontvingen wij deze
op 13 september 2016, de reflectie vanuit De Stichting Vrienden van de Vijfhoek werd op 16
september 2016 verstuurd. Op 14 september werd door Kees de Winter per mail de stekker
getrokken uit het reeds opgestarte vervolg op de Dag van de Zorg 2017.
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Aan een vervolgafspraak werd vooralsnog geen gehoor gegeven.
Résumé;  Er is  hierdoor  in  2016 een belangrijke  ’ruis’  ontstaan in  de relatie  tussen
Stichting  De  Waerden  en  Stichting  Vrienden  van  de  Vijfhoek.  Een  ruis  met  een
zwaarwichtige  aanleiding  en  dus  een  noodzakelijke  wederzijds  zorgvuldige
opvolging/vervolg van dit overleg. De Stichting Vrienden van de Vijfhoek hoopt in 2017
alsnog tot  een passende afronding van de discussie  met Stichting De Waerden te
komen. Het is immers alles en alleen in het belang van onze Vijfhoek kinderen.

Een Andere Dag van de Zorg!
Op  19  maart  hebben  de  Vrienden  op  De  Vijfhoek  speciale  ondersteuning  en  invulling
gegeven aan de Dag van de Zorg. In samenwerking met ODC De Vijfhoek en De Stichting
Vrienden van de Vijfhoek werd tijdens deze Dag een ‘debat’ over de zorg voor het kind met
een beperking georganiseerd, waar ouders, zorgverleners en mensen vanuit management
van diverse (zorg)instellingen aanwezig waren. 

Wat gaat er goed in de jeugdzorg en wat kan beter? Is het goed geregeld met de regelgeving
en financiën? Weten ouders waar en bij wie ze kunnen aankloppen? En zijn professionele 
doorverwijzers voldoende op de hoogte van alle mogelijkheden? Hoe ziet het landschap er in
de jeugdzorg en voor De Vijfhoek de komende jaren uit? Burgemeester Hans Romeyn van 
Heiloo verzorgde  de kick-off 

Voorzitter  was Hans Romeijn  (  Burgemeester  van Heiloo),  de Discussieleider  Willem De
Haas  (Stichting  Vrienden  van  de  Vijfhoek)  en  de  Panel  Deelnemers  waren:  Elly  Beens
(wethouder gemeente Heiloo) Els van der Poel (namens VGZ ) Astrid Ottenheym (Namens
Passend  Primair  Onderwijs)  Yvonne  Groen  (afdeling  Welzijn  gemeente  Heiloo)  Hetty
Janssen (Bestuursvoorzitter  Stichting De Waerden) Jacqueline  Peijnenburg (Teamleidster
ODC  De  Vijfhoek)  Frits  Wichers  (namens  Stichting  Heliomare)  Cees  Huisman  (namens
MEE/de Wetering) Judith Wit (Stichting Parlan) Christiaan Kwint (namens stichting Kanz) en
Vijfhoek ouders Nicolette Koole en Renate Bowra.

Het  werd  een  bijzonder  levendige  en  bijzonder  informatief  congres  waar  concrete
vervolgafspraken  uit  voortvloeiden.  Afgesproken  werd  dat  de  teamleidster  van  ODC  de
Vijfhoek,  namens  Stichting  De  Waerden  met  hulp  van  Willem  de  Haas  vanuit  Stichting
Vrienden van de Vijfhoek een vervolg zouden geven aan de gemaakte afspraken. Kortom:
een groot succes en sterk verbeterde invulling van de Dag van de Zorg voor- en rond ODC
De Vijfhoek! Zie ook het videoverslag op onze site:
http://vriendenvandevijfhoek.nl/nieuws/videoreportage-jeugdzorg-discussie/. 

De Alkmaarse Courant was aanwezig en pakte groots uit met een halve pagina redactie op
de voorpagina Stad en Streek met het artikel ‘Kinderen onder de radar’. 

Overleg met de verwantenraad
In Juni is het initiatief genomen voor een persoonlijke kennismaking met leden van de
Verwantenraad van ODC De Vijfhoek. Tijdens dit gesprek werd niet alleen stilgestaan
bij de (belangeloze) inzet, activiteiten en status van Stichting Vrienden van de Vijfhoek
maar ook werd onze zorg gedeeld m.b.t. de communicatie en het functioneren van het
management van Stichting De Waerden.

Fotoshoot
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Foto Studio Iwan Bronkhorst heeft belangenloos in samenwerking met onze Stichting dit jaar 
een Fotoshoot voor kinderen van de Vijfhoek verzorgd. Samen met broertjes en zusjes 
maakte hij foto’s van onze Vijfhoek kids en gaf dankzij co-sponsoring van Ciropack van Rob 
van der Wal en Sofsurfaces van Bert Kosters alle gezinnen een prachtige afdruk. Super!

Hulp bij werving van Vrijwilligers:
In aansluiting op gesprekken met de teamleiding werden acties vanuit Stichting Vrienden van
de Vijfhoek ondernomen. Een actieve persbenadering leverde veel publiciteit op, waarbij een
oma (mevrouw Truus Pauw) van een van de kids prominent aan de bel trok. Het leverde een
halve pagina redactie op in de Alkmaarse Courant (13 februari) en een informatief filmpje bij 
RTVNH. We hebben uitgepakt met een facebookcampagne. Het leverde direct een aantal 
nieuwe vrijwilligers voor de begeleiding op de bus op! 

Herindeling omgeving ODC DE Vijfhoek
De  goede  contacten  van  Stichting  Vrienden  van  de  Vijfhoek  o.a.  met  de  afdeling
groenvoorziening  van  de  Gemeente  Heiloo  resulteerden  in  een  voorbereidende  eerste
opschoning  rond  de  erfgrens  van  ODC de  Vijfhoek.  In  het  vervolg  hierop zou ODC De
Vijfhoek  gastvrij  alle  belanghebbenden  buurtbewoners  ontvangen  voor  een  informatie
bijeenkomst over de herinrichting van de wijk door de Gemeente Heiloo. Ook op deze wijze
stond De Vijfhoek weer even centraal in de contacten met de buurt.

Geslaagde expositie Kunst met Smaak!

De eerste editie van de expositie Kunst met Smaak vond in 2016 plaats in de Witte Kerk en 
de Hutkoffer in Heiloo. Regionale en landelijke kunstenaars met uiteenlopende disciplines 
exposeerden hun werken. Namens de organisatie (Lucia Admiraal en René Groot) mocht 
onze vriendenstichting een cheque van 390,- euro in ontvangst nemen. Deze prachtige 
bijdrage kwam uit de opbrengst van Kunst met Smaak. Heel erg bedankt!

De Kindermiddag:

Op 11 september kwam een lang gekoesterde wens van Diana Bos (medewerkster van ODC
De Vijfhoek) en Renate Bowra ( Stichting Vrienden van de Vijfhoek) tot vervulling. Met dank
aan Camping De Boekel en diverse sponsoren (waaronder Stichting Dolfinn) kon deze dag
een geweldige familie- en speelmiddag voor alle kinderen met een beperking uit de regio
georganiseerd worden. Een stralende zon, vele attracties, drankjes, extra lekkere limonades
en snoeperijen en een heus optreden van showhero Juriaan Singels omlijste deze dag. 

Ook  de  stichting  Dupla  was  speciaal  met  paarden  en  wagens  uit  Barsingerhorn  over
gekomen. Iedereen kon zo een rondje in Akersloot genieten! Een geweldige middag voor
blije  kinderen,  ouders,  broertjes,  zusjes,  oma’s,  opa’s,  buurtjes ,vrienden en genodigden!
Dank aan alle vrijwilligers en sponsoren en in 2017 hopelijk weer een zonnig vervolg!?

De Burger van Heiloo
Op initiatief van wederom Iwan Bronkhorst werd een unieke actie op touw gezet.
Een heus culinair product; De Burger van Heiloo!

Deelnemende horecabedrijven werden uitgenodigd hun beste (ham) Burger op de kaart te
zetten en € 1,00 van de opbrengst van iedere verkochte burger te doneren aan Stichting
Vrienden  van  de  Vijfhoek!  Regelmatige  advertenties  vanuit  de  deelnemende  horeca  en
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Stichting  Vrienden van de Vijfhoek  ondersteunde de actie  en naamsbekendheid.  Zo
ontstond er een geweldige mix van P.R. voor de lokale horeca en ODC de Vijfhoek met
een nu nog onbekende, maar vast heerlijke opbrengst voor onze Stichting! Dank alvast
aan Fotostudio Iwan Bronkhorst, alle horecadeelnemers en alle culinaire genieters!

Jeugdvisclub ‘ Samen Beet’ uit Limmen.
Deze organiseerde een sponsorwedstrijd en ‘viste € 220,= op’ voor Stichting Vrienden van
de Vijfhoek!  Wat een geweldige jonge toppers niet?!

Carbagerun team ‘de Lost Boys’ uit Heerhugowaard 
Deze stoere mannen, t.w. ; Marcel Kamminga, Richard Nansink, Koen van Wezenbeek en 
Fons Nijdam reden € 3.500,= bij elkaar voor de onze Stichting. Stoere kerels, groot hart: 
bedankt mannen!

Verjaardagen en jubilea;
Ook dit jaar ontvingen wij weer verschillende ‘feestelijke giften’ van verschillende 
particulieren en bedrijven .
Bijvoorbeeld;
Van de familie De Jager uit Heiloo. Zij schonken de gehele opbrengst van hun 
verjaardagsfeest a € 530,00 aan onze Stichting! Hartelijk dank!
en;
Wat te denken van onze eigen IJssalon Heiloo ‘di Fiorentina’. Ter gelegenheid van het 5-jarig
bestaan overhandigde eigenaar Ed van Baar ons een ruime cheque van € 795,00. Op naar 
het 10 jarig bestaan Ed!

Nalatenschappen
Stichting  Vrienden  van de  Vijfhoek  beschikt  over  een  ANBI-status  en  vestigt  regelmatig
aandacht  op  haar  doelstellingen  en  mogelijke  begunstiging  vanuit  nalatenschappen.
Speciaal foldermateriaal en info wordt o.a. via notariskantoren et cetera verspreid. In 2015
werd  mogelijk  mede als  gevolg  hiervan een ruime donatie  vanuit  een nalatenschap van
voormalige inwoner van Heiloo ontvangen. Onze bijzondere dank, namens alle kinderen van
De Vijfhoek hiervoor!

-Stichting X op X:
Mede  dankzij  goed  lobbywerk  door  onze  Stichting  werd  De  Stichting  Vrienden  van  de
Vijfhoek ook 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!  Ook voor de komende jaren daarom: XopX  bedankt!

Huifbedrijden en taxifonds: 
Vanwege  het  helaas  ook  dit  jaar  uitblijven  van  een   financiële  verantwoording  en
verslaggeving vanuit de leiding van ODC De Vijfhoek is de financiële ondersteuning voor het
Huifbedrijden en het Taxifonds  conform het besluit 2015 wederom opgeschort. Wel is
de  continuïteit  hiervan  door  de  huidige  leidinggevende  voor  dit  (en  komend)  jaar
verzekerd, waarmee (tenminste op korte termijn) geen kinderen gedupeerd werden.

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
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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  (financiële)  verslagen  van  het  ODC  Vijfhoek  management.  Hierbij  dient
opgemerkt  te  worden  dat  deze  ondanks  herhaalde  aanzeggingen  over  2013-2014-2015-
2016 (grotendeels) nog niet ontvangen zijn. 

Na afronding van de lopende besprekingen met Stichting De Waerden en de definitieve
aanstelling  van de huidige  leidinggevende  rekent  De Stichting  Vrienden  van de Vijfhoek
nieuwe afspraken hieromtrent te kunnen maken. Intussen gaan de activiteiten 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
de jaren 2015 en 2016. 
In  2015  zijn  de  inkomsten  (donaties)  €3.281,00.  Aan  de  doelstelling  is  €  59.588,00
uitgegeven en aan de beheers- en promotiekosten € 13.242,00.

In  2016  zijn  de  inkomsten  (donaties)  €103.250,00.  Aan  de  doelstelling  is  €  8.260,00
uitgegeven en aan de beheers- en promotiekosten € 4.277,00.

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 het huidige management van
Stichting De Waerden mogelijk nog geoptimaliseerd kan worden naar het door ons gewenste
en benodigde model. 

De Stichting Vrienden van de Vijfhoek zal met aandacht de activiteiten en rol volgen van
Stichting de Waerden richting ODC De Vijfhoek en opbouwend kritisch blijven kijken naar
gevolgen voor- en ontwikkeling van de kwaliteit, deskundigheid, diversiteit en kwantiteit van
de personele bezetting van de Vijfhoek .

Daarnaast heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van De Vijfhoek medio 2016 een visie
en beleid vastgesteld ter verbreding van haar huidige activiteiten, inzet en middelen naar
overige/ aanverwante instellingen cq. individuen. Zo is besloten actiever in te spelen op-
en  bij  te  dragen  aan  externe  verzoeken  welke  in  het  verlengde  van  de
Stichtingsdoelstellingen liggen. De eerste concrete resultaten hiervan worden v.a. de
tweede helft van 2017 verwacht.
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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
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. ”

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