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Voorwoord 

 

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer,  

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Vrienden van Sonnevanck over het jaar 

2021. Ook 2021 was een zeer bewogen jaar voor de bewoners, familie, vrienden en 

kennissen van de bewoners, het personeel en het management van Sonnevanck. 

Het Coronavirus waarde nog steeds rond en zorgde ervoor dat bewoners verstoken 

raakte van het bezoek van familie, er nauwelijks gezamenlijke activiteiten 

georganiseerd konden worden en vele medebewoners overleden aan het virus. Groot 

verdriet en verslagenheid bij een ieder die zich betrokken voelt/voelde bij Sonnevanck. 

Op het moment van schrijven zijn de regels gelukkig al enige tijd versoepeld en mogen 

de bewoners weer bezoek ontvangen, kunnen er weer activiteiten georganiseerd 

worden en is het mogelijk om de zondagse eredienst te bezoeken. 

In dit  jaarverslag willen we verantwoording afleggen hoe het bestuur van de Stichting 

Vrienden van Sonnevanck haar taak om zich in te zetten voor het welzijn van de 

bewoners afgelopen jaar heeft vormgegeven.  

Het jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten die de Stichting voor de  bewoners 

ondersteunt. Zoals u hieruit zult kunnen opmaken, vinden wij het heel belangrijk dat 

de bewoners hun leven zo goed als mogelijk kunnen voortzetten zoals zij dat gewend 

waren. Tevens willen de kwaliteit van leven in Sonnevanck zoveel mogelijk 

veraangenamen door mooie activiteiten, initiatieven en projecten te ondersteunen. 

 

    

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

J. Korevaar 

secretaris Stichting Vrienden van Sonnevanck 
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Met het samenstellen van het jaarverslag voor de Stichting Vrienden van Sonnevanck  

staan we stil bij enkele mooie projecten, die wij financieel hebben mogen 

ondersteunen. Dit is alleen maar mogelijk met de betrokkenheid van medewerkers, 

vrijwilligers en partijen in onze nabije omgeving. Bijna ieder jaar kunnen wij rekenen 

op de steun van de donateurs en enkele incidentele sponsoren. Verder heeft de 

Stichting in het verleden legaten ontvangen, waardoor ook afgelopen jaar vele 

activiteiten financieel ondersteund konden worden. 

De betrokkenheid van de donateurs en vele  vrijwilligers die zich inzetten voor het 

welzijn van de bewoners van Sonnevanck, sterkt ons om ons als bestuur in te blijven 

zetten voor het doel van de stichting: ‘het veraangenamen van het verblijf van de 

bewoners, hun naasten en medewerkers in Sonnevanck’.  

We hopen komend jaar op weer grotere schaal mooie projecten financieel mogelijk te 

maken en daar zullen wij samen met de medewerkers en het managementteam van 

Sonnevanck  ons weer voor gaan inzetten. Voor de volledige opsomming van de 

gerealiseerde projecten, verwijs ik u graag naar pagina 6 van dit jaarverslag. Namens 

het bestuur van de Stichting Vrienden van Sonnevanck willen we alle donateurs en 

personen die een gift hebben gegeven hartelijk bedanken. Alleen door deze 

betrokkenheid kunnen we ook in de toekomst mooie initiatieven blijven ondersteunen. 
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1. Algemene informatie 

1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm  

Dit jaarverslag omvat het financiële verslag van de fondsenwervende Stichting 

Vrienden van Sonnevanck. De Stichting is notarieel opgericht op 12 juni 1989, 

gevestigd te Schiedam en staat in het register bij de Kamer van Koophandel 

geregistreerd onder nummer 41035672 

1.2 Doelstellingen  

In de statuten van Stichting Vrienden van Sonnevanck staan de doelstellingen 

als volgt geformuleerd: ‘De stichting heeft ten doel bijstand te verlenen bij de 

vervulling van haar taak en het leven te veraangenamen van hen, die deel 

uitmaken van de woon- en leefgemeenschap van Sonnevanck, alsmede alles 

wat daartoe in de ruimste zin dienstig kan zijn.  

De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door het bevorderen, 

ondersteunen en financieren van activiteiten ten behoeve van zorg voor 

bewoners, additionele faciliteiten t.b.v. bewoners, vrijwilligers en medewerkers 

en overige activiteiten in het belang van de bewoners van Sonnevanck. 

1.3  Juridische structuur en gedragscode De Stichting 

 Vrienden van Sonnevanck 

Stichting Vrienden van Sonnevanck is een zelfstandig opererende Stichting. De 

Stichting Vrienden van Sonnevanck is door de fiscus erkend als algemeen nut 

beogende instelling (ANBI). Hierdoor zijn alle donaties en giften aan de 

Stichting Vrienden van Sonnevanck aftrekbaar voor de belasting. 

1.4  Contactgegevens  

Vrienden van Sonnevanck  

Sonnevancklaan 2 

3847 LC  Harderwijk 

email; vriendensonnevanck@gmail.com 

www.znwv.nl 

 

  

mailto:vriendensonnevanck@gmail.com
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2.  Organisatie  

 

2.1  Samenstelling bestuur  

 

Bestuur  

Voorzitter:   De heer A. de Craen 

Secretaris:  De heer J. Korevaar 

Penningmeester; Mevrouw H. de Lange 

 

2.2  Vergoedingenbeleid  

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Sonnevanck is onbezoldigd.  

 

2.3  Werkwijze  

Conform de doelstelling richt de inzet van de Stichting zich op fondsenwerving 

en (materiële) ondersteuning ten bate van de verdere ontwikkeling, verbetering 

en noodzakelijke vernieuwing van de zorg voor bewoners van Sonnevanck in 

de breedste zin van het woord. Het gaat om activiteiten ter bevordering van het 

verblijf of welzijn van bewoners, bezoekers en medewerkers, welke niet uit het 

reguliere (zorg)budget kunnen worden gefinancierd.  

Driemaal per jaar vergadert het Stichtingsbestuur. In het overleg wordt 

besproken welke activiteiten en voorzieningen in aanmerking komen voor 

financiële ondersteuning. Projectaanvragen worden beoordeeld, getoetst en 

geprioriteerd. Deze projectaanvragen kunnen worden ingediend door 

medewerkers van Zorggroep Noordwest-Veluwe, locatie Sonnevanck. 

Daarnaast worden de fondsenwervende activiteiten geëvalueerd.  

Twee keer per jaar is er een overleg met de regiomanager. Tijdens dit overleg 

worden ontwikkelingen binnen de Zorggroep Noordwest-Veluwe, locatie 

Sonnevanck besproken en wordt gekeken hoe de financiële middelen vanuit 

de Stichting op effectieve wijze ingezet kunnen worden. 
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2.4  Activiteiten  

Relatiebeheer donateurs, sponsors 

Vanuit de Stichting Vrienden van Sonnevanck wordt de relatie met donateurs 

en incidentele sponsors zo goed mogelijk onderhouden. Wij proberen hen zo 

goed mogelijk te informeren via de website van de Zorggroep Noordwest- 

Veluwe. 

Begin juni worden donateurs benaderd via een aanschrijving om de 

toegezegde donatie over te maken 

 

3.  Gerealiseerde projecten  

De stichting heeft als doel; het geven van financiële steun aan projecten en 

activiteiten die ten goede komen aan het welzijn van de bewoners van 

Sonnevanck. 

In 2021 

 heeft de stichting beperkte financiële ondersteuning kunnen geven omdat veel 

activiteiten geen doorgang konden vinden. Aan de volgende projecten/ 

activiteiten heeft de Stichting financieel bijgedragen: 

 

3.1 Kerstattentie 

Voor de Kerst  krijgen alle bewoners een kerstattentie. Deze attentie kon 

worden verzilverd bij restaurant Vivaldi. 

 

3.2 Project geef me je hand 

Stichting vrienden van Sonnevanck heeft bijgedragen aan het originele project 

´geef me je hand´. 

 

3.3 Attentie bewoners 

In een moeilijke tijd voor de bewoners heeft de Stichting een attentie voor de 

bewoners verzorgd. 

 

3.4 Aanschaf kippenhok Vlindertuin 

Voor bewoners van de afdelig Vlindertuin heeft de Stichting de aanschaf van 

een kippenhok met toebehoren gefinancieerd. 

 

3.5 Aanschaf tuinmeubilair Rozemarijn 

Met de bijdrage van de Stichting kon afdeling Rozamarijn een tuinmeubilair 

aanschaffen zodat de bewoners heerlijk buiten in het zonnetje kunnen zitten. 

 

3.6 Aanschaf tuinset afdeling Dahlia 

Met de bijdrage van de Stichting kon ook de afdeling Dahlia een tuinset 

aanschaffen. 
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3.7 Welkomstpakket 

Nieuwe bewoners van Sonnevanck krijgen namens de Zorggroep en de 

Stichting Vrienden van Sonnevanck een een welkomstpakketje, met onder 

andere een welkomstbloemetje. 

 

 

 

4. Jaarrekening 

De jaarrekening wordt opgemaakt door de penningmeester. De jaarrekening 

wordt begin junil via de website van de Zorggoep Noordwest- Veluwe 

openbaar gemaakt. 

 

 

 

Anton de Craen (voorzitter), 

Jaspert Korevaar (secretaris), 

Hennie de Lange (penningmeester), 

 

Postadres; 

Stichting Vrienden van Sonnevanck 

Sonnevancklaan 2 

3847 LC Harderwijk 

vriendensonnevanck@gmail.com 


