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Financiën

De belangrijkste activiteit van de Stichting “Vrienden van De Elf Ranken” is het exploiteren
van een rolstoelbus ten behoeve van de bewoners van het Zorgcentrum “De Elf Ranken” in
Barendrecht.
Deze activiteit brengt veel kosten met zich mee, zoals kosten voor onderhoud en reparatie,
verzekeringskosten, brandstof en afschrijvings- en reserveringskosten.

Op de pagina “Vriendennieuws” leest u meer over de activiteiten voor de bewoners, die
door de stichting worden gefinancierd.

De jaarrekening van 2018 sluit helaas af met een negatief saldo van € 1324,89

Het bestuur is dankbaar voor alle financiële bijdragen die het in het afgelopen jaar weer
heeft gekregen van trouwe donateurs en diaconieën, alsook voor de vele eenmalige giften
die het mocht ontvangen. Al deze gelden maken het mogelijk dat de rolstoelbus nog vele
ritten met de bewoners kan maken.

Per 1 januari 2008 merkt de belastingdienst de “Stichting” aan als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Dit is o.a. van belang voor de donateurs, daar hun gift aftrekbaar is voor
de belasting.

Jaarverslag 2018.
Voorwoord en kort verslag van het bestuur.
Het bestuur van de “Stichting Vrienden van De Elf Ranken” biedt u hierbij het jaarverslag aan over het jaar 2018.
Hierin zijn opgenomen de balans, de exploitatierekening en diverse toelichtingen. Dit geeft inzicht in de financiële
situatie van de Stichting.
Tevens een kort verslag van de belangrijkste gebeurtenissen en gesprekken die dat jaar hebben plaatsgevonden.
Ook de bezuinigen in de zorg zijn aan Laurens De Elf Ranken niet ongemerkt voorbij gegaan. Hierdoor stagneerden
ook veel projecten en dat had ook zijn terugslag op de Stichting Vrienden. In 2019 echter staan er weer diverse
projecten op de rol en is er al nieuw project gerealiseerd.
Van onze gerealiseerde projecten wordt overigens volop gebruik gemaakt, zoals:
De SilverFit Alois waar de bewoners naar hartenlust mee kunnen doen met
bewegen en mee dirigeren op bekende klassieke muziek.
De rolstoelfiets, een begeleider zit achterop de fiets, er is niets fijner dan
heerlijk de wind in je haren te voelen!
De Braintrainer: Ontdekken wat je nog allemaal onthouden hebt.
De inklapbare rolstoelen: De rolstoelen worden veel gebruikt voor de cliënten
van de dagbehandeling.
De Rubens Barnpoppen: door de vrolijke kleuren en zachte materialen zijn deze poppen zeer aantrekkelijk.
Deze speciale poppen zetten de gebruikers aan tot interactie en communicatie.
De rolstoelbus: In september hebben we twee speciale bijeenkomsten georganiseerd voor de chauffeurs van de bus om te
bezien wat de wensen en mogelijkheden zijn om de bus optimaal in te zetten. Het is mooi te horen met hoeveel plezier de
chauffeurs werken, sommige van hen doen dit al meer dan 18 jaar. De verzorging van de cliënten wordt wel steeds zwaarder
maar de chauffeurs, verzorgers en assistenten hebben dit er graag voor over.
De ritten o.a. in het najaar naar Intratuin in Dongen vonden de bewoners prachtig, zij genieten er
heel erg van. Wij zijn blij dat de busritten goed ingepland worden door een vaste coördinatrice. Ook
de bewoners van Borgstede maken dankbaar gebruik van de rolstoelbus. Veel dank aan de
vrijwilligers die dit mogelijk maken.

De bus wordt ook wel uitgeleend aan Stichting Present te Barendrecht o.a. voor de “Veranderdag” om cliënten een leuke dag te
bezorgen.
De chauffeurs worden hartelijk bedankt voor het werk op de bus waar zij zich al vele jaren voor inzetten. De hoop wordt
uitgesproken dat zij dit nog vele jaren zullen blijven doen.

Financiën.
Veel dank aan onze donateurs, kerken enz. voor hun financiële bijdrage waardoor ons werk mede mogelijk wordt
gemaakt.
Als bestuur hebben wij afscheid genomen van Herman van Kampen. Gedurende 11 jaar heeft hij zich als bestuurslid
en penningmeester ingezet voor de Stichting “Vrienden van De Elf Ranken” en vanaf deze plaats willen wij Herman
nogmaals bedanken. Annet Tuitel- Smits is de nieuwe penningmeester geworden. Annet is al in 2012 toegetreden
tot het bestuur en gaat nu verder als penningmeester. Wij wensen Annet veel plezier in haar nieuwe functie en
hopen dat zij dit in goede gezondheid mag vervullen.

Het bestuur was op 31 december 2018 als volgt.
Voorzitter

C. Versendaal

Barendrecht

Secretaris

E.W.M. Groenveld – Tol

Barendrecht

Penningmeester

A.H. Tuitel – Smits

Barendrecht

Bestuurslid ( behartiger buszaken)

J.H.D. Vermeiden

Barendrecht

Bestuurslid

A.W. Langerak – van Galen

Barendrecht

De Stichting “Vrienden van De Elf Ranken” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder
dossiernummer 41127333.
Donaties en giften aan de Stichting kunnen worden overgemaakt op ING rekening nummer: NL24INGB0002268806,
ten name van de Stichting “ Vrienden van De Elf Ranken”,
Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht.
De Stichting heeft een ANBI-status.
Het Bestuur.

Voor meer informatie bent u welkom op onze website: www.vrienden11r.nl

