functie/e-mail
adres afzender
telefoonnummer
behandeld door
datum
referentie
onderwerp
bijlagen

penningmeester@stichtingwelzijndtzc.nl
Sportlaan 34, 7576 WV Oldenzaal
0541-534148
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Het Bestuur van de Stichting
Welzijn Cliënten De Twentse Zorgcentra

Geacht bestuur,

Hierbij bied ik u het gecombineerde secretariële jaarverslag/de jaarrekening van de Stichting Welzijn DTZC
over 2018 aan.
Ontstaan - beleid
De Stichting Welzijn DTZC is in 2010 door fusie ontstaan uit de:
 Stichting Vrienden van het Bouwhuis. Deze stichting is opgericht voor de locatie Het Bouwhuis te Enschede. Deze stichting had onder meer een stuk grond aan de Walhofstraat te Enschede in eigendom.
Verder vermogen was bij de fusie niet of nauwelijks aanwezig.
 Stichting Bevordering de LosserHof destijds opgericht voor de locatie te Losser. Deze stichting kreeg
een legaat bestaande uit een boerderij in de omgeving van De LosserHof. De naam “Ulenkate” op de
LosserHof is destijds testamentair vastgelegd. De boerderij is verkocht en de opbrengst is vastgelegd.
De Stichting Bevordering De LosserHof had als beleid het vermogen in stand te houden en jaarlijks
alleen de opbrengst van het vermogen aan projecten te besteden.
In de loop van de jaren is het vermogen van de stichting Bevordering de LosserHof/Stichting Welzijn DTZC
gegroeid doordat legaten werden ontvangen en er minder aanvragen werden ingediend dan mogelijk was.
In het jaar 2012 heeft het bestuur van de stichting besloten het vaste, opbrengst generende, doelvermogen
vast te stellen op een bedrag van circa € 400.000. Zoals uit deze jaarrekening zal blijken levert dit nog
steeds een forse besteedbare ruimte op.
In 2018 zijn ook weer gelden door de stichting verkregen. Hierop zal verder in het verslag aandacht worden
besteed.
Vergaderingen – Samenwerking Stichting Fonds DTZC
In het afgelopen jaar is het bestuur vier keer voor vergadering bijeen geweest. Daarnaast zijn enkele besluiten via digitale weg genomen en naderhand in notulen vastgelegd. Ook is er in het afgelopen jaar vier
keer gezamenlijk vergaderd met het bestuur van de Stichting Fonds De Twentse Zorgcentra. Deze vergaderingen hadden ten doel om overleg te plegen over gezamenlijk gefinancierde projecten en ook om de
goede verstandhouding tussen de beide stichtingen te bevorderen en verstevigen. Vanaf 1 januari 2015
maken beide stichtingen gebruik van één aanvraagformulier en dienen alle aanvragen bij de secretarieel
medewerkster van Stichting Welzijn DTZC ingediend te worden. Zij zorgt voor verdere verzending naar de
betreffende stichtingen.
Het doel van Stichting Fonds DTZC en Stichting Welzijn DTZC is grotendeels gelijk. Alleen de geldverwerving wijkt af. Stichting Fonds DTZC krijgt ook bijdragen van bewoners.
Verder is er voor gezorgd dat ook op digitaal gebied verder samengewerkt wordt: Door een vrijwilliger is
onderstaande website-structuur ontwikkeld en aangemaakt.

Vestigingsadres:
Postadres:
Website:
Mail:
Bank:
Inschrijvingsnr. KvK:

Welnaweg 100, 7524 AK Enschede
Postbus 2112, 7500 CC Enschede
www.stichtingwelzijndtzc.nl
contact@stichtingwelzijndtzc.nl
NL04 Rabo 0132 0006 87
41029287

De Stichting Welzijn DTZC heeft ten doel: “De Bevordering van het algemeen welzijn van kleinere dan wel grotere groepen cliënten van De
Twentse Zorgcentra, voor zover hierin niet op andere wijze kan worden voorzien en voorts al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn.”
De stichting beschikt over een ANBI-erkenning. (dossiernr. 12608)

Op de website www.stichtingwelzijndtzc.nl zijn onder meer de jaarrekeningen van de stichting opgenomen
en is algemene informatie betreffende de stichting vermeld. Hieronder worden onder meer verstaan de
uitgangspunten ten aanzien van vermogensvorming. Ook is hier opgenomen dat bestuursleden geen beloning ontvangen. Verder is de aanvraagprocedure van projecten vermeld, het aanvraagformulier, evenals
andere van belang zijnde informatie. Ook zijn vanaf 2015 de begrotingen opgenomen.
Aanvragen
Ten aanzien van de in te dienen aanvragen is besloten dat een aanvraag kan worden ingediend indien
deze is voorzien van:
= ten minste twee offertes
= de handtekening van de regiomanager.
Uiteraard dient het aanvraagformulier, dat op de website is te downloaden, te worden voorzien van een
motivatie. Verder hanteert het bestuur de stelling dat voor aanvragen ter zake aanschaffingen die onderhoud behoeven een onderhoudscontract wordt afgesloten, of een stalling beschikbaar is indien bij voorbeeld een rolstoelfiets wordt gefinancierd. De financiering van het onderhoudscontract dient elders
gevonden te worden. Iedere aanvraag wordt getoetst aan de hand van de statuten van de stichting. Verder
wordt ook gekeken of de gelden over de diverse locaties van de Twentse Zorgcentra worden verdeeld.
In 2015 is door Stichting Welzijn DTZC samen met Stichting Fonds DTZC een aanzet gegeven om extra
aandacht te besteden aan de wijze waarop onderhoud aan de vele fietsen met elektrische ondersteuning
wordt gegeven. Het blijkt dat het onderhoud van deze rijwielen een ondergeschoven kindje is. Oorzaak
daarvan is dat te weinig medewerkers van de instelling zich “eigenaar” voelen. De beide stichtingen proberen te bevorderen dat er meer gepland onderhoud wordt gepleegd en dat daarbij gebruik gemaakt wordt
van de activiteitendienst van de fietsenwerkplaats 1e, 2e en 3e Versnelling van de locaties Enschede van
DTZC, welke op dit moment drie locaties fietsen repareert, maar graag ook op andere locaties werkzaam
wil zijn.
In 2018 zijn 15 aanvragen ingediend. Hiervan zijn 14 aanvragen bij de Stichting Welzijn DTZC in behandeling genomen. In totaal is voor een bedrag van € 25.181,58 toegezegd. In de paragraaf Projecten zal daar
verder op worden ingegaan. Per ultimo 2018 stonden van de projecten nog € 70.651,84 als nog te betalen/reeds voorzien op de balans.
Beleid ten aanzien van beleggingen
In 2014 heeft het bestuur gesproken over het risico dat de stichting loopt doordat alle spaargelden bij één
bank, de Rabobank, zijn gestald. Mede naar aanleiding van gesprekken die zijn gevoerd is besloten voorlopig het risico als zeer klein in te schatten en geen wijzigingen in de banktegoeden aan te brengen. Vooralsnog wordt het ook niet wenselijk geacht meer risicovol te beleggen.
Schenking
In de loop van 2017 ontving het bestuur het bericht dat het bestuur van de Stichting Beheer Cliëntgelden
De Twentse Zorgcentra doende is zich op te heffen. Het batig saldo wil men over meerdere doelen verdelen, waaronder de Stichting Welzijn DTZC. Van het liquidatiesaldo is op 24 oktober 2017 een bedrag ontvangen van € 10.000.
ANBI
Per 1 januari 2011 is de stichting door de belastingdienst aangewezen als ANBI-instelling, Hierdoor is er
een gunstige belastingregeling ten aanzien van schenkingen en legaten.
In 2018 heeft er een controle door de Belastingdienst plaatsgevonden. Hieruit bleek dat we voldoen aan
alle richtlijnen die de Belastingdienst stelt aan het zijn van een ANBI-instelling.
Samenvatting financieel
Het balanstotaal van de stichting bedroeg per ultimo 2017 € 654.463 en de Algemene Reserve € 562.693.
Het jaar 2017 Is afgesloten met een nadelig resultaat van € 42.709. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste
van de Algemene Reserve te brengen.
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Bestuur
Het bestuur bestaat thans uit:
 Dhr. R.P.J.A. Mollink, voorzitter;
 Dhr. R.G.H. Lenfert, secretaris;
 Ondergetekende als penningmeester;
 Dhr. R.H.J. Staijen, lid;
 Dhr. H. Barneveld, lid.
Vanuit de instelling DTZC werd de stichting in 2016 secretarieel ondersteund door mevr. E. Snijders.
Inhoud Jaarrekening
Onderstaand worden u de volgende overzichten gepresenteerd:
 Balans per 01-01-2018 en 31-12-2018 van de Stichting Welzijn DTZC; afgerond op hele Euro
 Staat van Baten en Lasten over 2018 met vergelijkende cijfers over 2017; idem afgerond op Euro.
 Toelichting op de Balans;
 Toelichting Staat van Baten en Lasten;
 Overzicht Projecten met toelichting;
 Overzicht doelreserves.
Financiële controle
De financiële controle is door de heren Lenfert en Staijen, bestuurders van de stichting, op 20 november
2019 uitgevoerd.
Oldenzaal, juni 2018

G.J.F. Olde Wieverink
Penningmeester Stichting Welzijn DTZC
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Balans
Balans St. Welzijn DTZC
Debet
Grond, Walhofstraat Enschede
NL68 Rabo 0132 0006 87
rekening courant
NL04 Rabo 3462 7889 30
Spaarrekening
Nog te ontvangen legaat
Nog te vorderen Oud papieropbrengst
Nog te ontvangen rente

31-12-2018

01-01-2018 Credit

€

1

€

€

659

€

€
€

641.419
-

€
€

1.581

€

643.660

1 Eigen vermogen vast

31-12-2018

01-01-2018

€

1

€

520.163

€ 650.037 RC DTZC
€
- Doelreserves

€
€

76.389

€
€

76.389

€
€

€
€
€
€

70.652
100
15
-23.660

€
€
€

58. 026
48
15

€

643.660

€
€
€
€

2018
175
244
25.182
-23.660

1.544 Algemene Reserve

- Te betalen Projecten
2.881 Te bet. Algemene Kosten
Te betalen (bank-)kosten
Nadelig saldo 2018
Nadelig saldo 2017
€ 654.463

€

1

€ 562.693

€ -42.709
€ 654.463

Staat van Baten en Lasten
Baten en Lasten St. Welzijn DTZC
Baten
Rente
Opbrengst Oud papier
Schenking, anoniem

€
€
€

2018
1.581
360

€
€
€

2017
2.881
10.000

€

1.941

€

12.881

Lasten
Algemene Kosten
Bankkosten
Projecten
Nadelig saldo 2018
Nadelig saldo 2017

€

€
€
€
€
€

2017
192
227
55.171
-42.709

1.941 €

12.881

Toelichting op de Balans
De stichting is eigenaar van een stuk grond aan de Walhofstraat te Enschede. Dit perceel is om niet ter
beschikking gesteld aan de naast gelegen sociowoning van DTZC. Om die reden blijft de grond gewaardeerd op € 1,00.
De stichting heeft nog één rekening-courant en één spaarrekening, een vermogensspaarrekening met de
hoogste rente die de Rabobank op spaargelden verstrekt, thans 0,35 %.
De rente wordt jaarlijks per 1 januari van het nieuwe jaar bijgeschreven. Per 31 december staat dit bedrag
daarom als te vorderen op de balans.
De specificaties van de doelreserves worden verder in deze jaarrekening gegeven.
Zoals ieder jaar kost de uitvoering van projecten vaak veel tijd. Bij grotere projecten is, mede gezien het
rond maken van de financiering, ook vaak sprake van een langere aanlooptijd. Hierdoor staan er vrijwel
altijd een aantal goedgekeurde-/toegezegde projecten als “nog te betalen” op de balans.
Totaal te betalen projecten per 31-12-2018: € 70.651,84.
Na vaststelling van de jaarrekening over 2017 is besloten het nadelige resultaat ad € 42.708,93 ten laste
van de Algemene Reserve te brengen. Ook nu wordt voorgesteld het nadelige resultaat over 2018 ad
€ 23.659,68 na vaststelling van de jaarrekening ten laste van de Algemene Reserve te brengen.
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Toelichting Staat van Baten en Lasten
De renteopbrengst is ten opzichte van 2017 gedaald. Dit wordt veroorzaakt door de algemene rentedaling.
In 2019 zal de renteopbrengst nog verder dalen.
De opbrengst Oud papier betrof het resultaat van het op de locatie Enschede opgehaalde oud papier. Vanaf
2017 is geen oud papier meer opgehaald. De reden hiervan is dat de opbrengst niet meer in verhouding
staat de de hoeveelheid werk die dit met zich meebrengt.
De Algemene Kosten en de Bankkosten liggen in 2018, net als in 2017,op het gebruikelijke (minimale)
niveau.
De bestuursleden krijgen statutair geen vergoeding voor de werkzaamheden die ze voor de stichting verrichten. Wel hebben bestuursleden recht op vergoeding van de door hen ten behoeve van de stichting
gemaakte kosten. Tot nu toe heeft geen van de bestuursleden van dit recht gebruik gemaakt.
Overzicht Projecten
Nummer

Toegezegde bijdragen Projecten

Aanvraag

Balans

Toegezegd

Uitgevoerd

Balans

31-12-2017

Nr. Vermogen

31-12-2018

2014-39

Bad Alerdinck 8-10

€ 5.339,90

€ 5.339,90

2014-48

RCR Almelo, snoezelmateriaal

€

€

333,87

2015-71

Schuur en overkapping Oldenhof 2-4

doelreserve

€

-

2015-72

Ponyboerderij Enschede Zadel (zonder paard)

€

2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

2015-76

Snoezelbaden (twee) Grasklokje 5 + 7, Nijverdal

€ 14.298,64

€ 10.000,00

€ 10.000,00

2015-77

Side by Sidefiets Rondweg 24-26, Losser

€

6.147,52

2015-79

bad Hilverbeek 1-3

€

7.140,91

€ 5.000,00

€ 5.000,00

2016-98

Snoezelbad Oldenhof 2-4

€

8.200,00

€ 4.100,00

€ 4.100,00

2016-101

Video play out system

€

4.925,94

€ 2.462,97

€ 2.462,97

2016-102

Duofiets den Alerdinck 8-10

€

6.885,76

€ 3.442,88

€ 3.442,88

2017-110

Duofiets Het Klokhuis

€

6.885,76

€ 3.442,88

€ 3.442,88

2017-117

Duofiets Boerderijpad 8, Enschede

€

6.996,00

€ 3.498,00

€ 3.498,00

2017-120

Vervoerkosten optreden Jannes

€

5.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

2017-122

Mengpaneel LOHO

€

3.102,79

€ 1.463,73

€ 1.463,73

2017-124

Twee schommels Brusselstraat 57-59

€

4.023,25

€ 2.873,75

€ 2.873,75

2017-125

4 Snoezelbaden Kerkstraat, Nijverdal

€ 50.434,00

2017-129

Side by side fiets Ulenkateweg 23, Losser

€

6.372,72

2017-130

kerststollenactie Welzijn 2017

€

900,00

2017-132

Rolstoefiets De Burg, Almelo

€

5.570,00

2017-135

Duofiets bouwhuislaan 8, Enschede

€

8.547,00

2017-136

Duofiets Rondweg 28, losser

€

6.996,00

€ 3.498,00

2017-138

Vogelnestschommel K. Doormanstraat 2a, Almelo

€

7.000,00

€

2018-139

Duofiets Eikenlaan 6

€

4.800,00

€ 2.400,00

2018-140

Schommelframe Vlinderweg 13-15

2018-141

Tovertafel vlinderweg 17-19

€ 6.734,92

€ 3.367,46

2018-142

Side by Sidefiets Eikenlaan 17

€ 6.148,64

€ 3.093,20

2018-143

Side by Sidefiets Bouwhuislaan 28-30

€ 7.297,04

€ 3.648,52

2018-144

QBI MGA losser

€ 6.400,29

2018-145

Duofiets Eikenlaan 13-15

2018-146

Schommel Welnaweg 90

€ 2.822,45

€ 1.411,23

€ 1.411,23

2018-147

Tovertafel Kerkstraat 138

€ 4.440,00

€ 2.220,00

€ 2.220,00

2018-148

Braintrainer Oldenhof 6-8
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333,87

€

-

€

-

€ 3.186,36

€ 3.186,36

€

-

€

€

€

-

€

-

884,00
€ 1.032,52

884,00

€ 1.026,04

€

6,48-

€ 1.775,00

€ 1.775,00
€ 3.498,00

3.500,00

€ 3.346,56

€ 153,44-

€

-

€ 2.400,00
€

-

€ 3.367,46
€ 3.074,32

€ 18,88-

€

-

€ 3.648,52
€

-

€

-

€

-
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2018-149

Schommel Ledeboer 5

€ 3.563,45

2018-150

Waterbed Vlinderweg 17-19

€ 6.361,49

2018-151

kerststollenactie Welzijn 2018

€

2018-152

Side by Sidefiets Ulenkateweg 10

€ 7.063,84

2018-153

VVV bonnen SF

€ 1.781,73

€

860,00

860,00

€ 1.781,73

€

860,00

€ 3.591,92

€

-

€

-

€ 3.591,92
€

€ 218.418,41

€ 58.026,34

€ 25.181,58

€ 12.377,28

€ 178,80-

-

€ 70.651,84

Toelichting op projecten
De kolom “naar vermogen” geeft het verschil weer tussen de toezegging (het voor het project gereserveerde bedrag) en de uiteindelijke werkelijke kosten volgens de afrekening. Omdat de besteding, op een
enkele uitzondering na, lager is dan het bedrag dat is voorzien, dient het verschil weer aan het vermogen
toegevoegd te worden. Deze toevoeging loopt niet als bate over de resultatenrekening.
Toelichting per project
Nummer
2014-39

2014-48
2015-71
2015-72

2015-76

2015-79
2016-98

2016-101
2016-102
2017-110
2017-117
2017-120

2017-122

2017-124

2017-125

Omschrijving
Bad Alerdinck 8-10 te Almelo is de financiering van een bad voor meervoudig gehandicapten in de leeftijd van 40-66 jaar. De stichting Welzijn DTZC heeft besloten de meerkosten
ten opzichte van de vervanging van het huidige bad te financieren. De instelling betaalt de
vervangingskosten voor een standaard bad. De afwikkeling moet nog plaatsvinden.
MCG-groepen Almelo, er werd om een aanvulling in snoezelmateriaal gevraagd. Het bestuur is met de aanvraag akkoord gegaan maar heeft nadien niets meer vernomen.
Overkapping Oldenhof 2-4. Aangevraagd tlv Doelreserve Grimberg, echter nog niet doorgezet
De aanvraag voor een zadel voor de ponyboerderij is voorwaardelijk toegezegd tot een
bedrag van € 2.500. Afhankelijk van het besluit van DTZC over het lot van de ponyboerderij in Enschede wordt tot uitvoering overgegaan
Snoezelbaden Grasklokje 5 en 7 Nijverdal. Ook hier heeft het bestuur vanwege de specifieke situatie besloten bij te dragen in de meerkosten. In beide gevallen voor € 5.000. De
baden moeten nog geïnstalleerd worden.
Bad Hilverbeek. Ook hier heeft het bestuur vanwege de specifieke situatie besloten bij te
dragen in de meerkosten tot een bedrag van € 5000.
Snoezelbad Oldenhof 2-4 ten bedrage van € 8.200. Deze aanvraag is samen met St
Fonds DTZC behandeld en toegezegd. Voorwaarde is wel dat het project voor 1 juli 2017
moet zijn gerealiseerd.
Aangepaste versie voor 3D video ten behoeve van BOOM TV en LOHO ten bedrage van
€ 4.925,94. Deze aanvraag is samen met St fonds behandeld en toegezegd.
Duofiets den Alerdinck 8-10 ten bedrage van € 6.885,75 Deze aanvraag is samen met St
fonds behandeld en toegezegd.
Duofiets Het Klokhuis ten bedrage van € 6.885,76. Deze aanvraag is samen met St fonds
behandeld en toegezegd.
Duofiets Boerderijpad 8, Enschede ten bedrage van € 6.996,00. Deze aanvraag is samen
met St fonds behandeld en toegezegd.
Vervoerskosten Jubileumconcert Jannes Gevraagd wordt om een garantstelling van beide
steunstichtingen voor een bedrag van 5000 euro ten behoeve van vervoer van cliënten
naar de voorstelling van Jannes. Het gaat om cliënten van het Bouwhuis en Almelo die
ook een kaartje krijgen voor de voorstelling maar geen vervoer hebben. Deze aanvraag is
samen met St fonds behandeld en toegezegd.
Mengpaneel RTV LOHO ten bedrage van € 3.102,79. Deze aanvraag is samen met St
fonds behandeld en toegezegd. Voorwaarde is wel dat het project gerealiseerd en betaald
moet zijn voor 7 december 2018.
Twee schommels Brusselstraat 57-59 ten bedrage van € 4.023,25. De aanvraag is samen
met St Fonds behandeld. Stichting Welzijn heeft een bedrag toegezegd van € 2.873,75 en
St fonds een bedrag van € 1.149,50. Voorwaarde is wel dat het project gerealiseerd en
betaald moet zijn voor 7 december 2018.
Hoog/laag/snoezelbaden Kerkstraat Nijverdal ten bedrage van € 50.434,00. De aanvraag
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2017-129

2017-130

2017-132

2017-135

2017-136
2017-138
2018-139

2018-141

2018-142

2018-143

2018-144

2018-146

2018-147

2018-148

2018-149

2018-150

2018-151

is samen met St Fonds in behandeling genomen. Besloten is de aanvraag voorlopig aan
te houden.
Side by sidefiets Ulenkateweg 23, Losser ten bedrage van € 6.372,72. Stichting Welzijn
Cliënten DTZC en Stichting Fonds financieren ieder de helft van dit bedrag. Voorwaarden
van financiering zijn dat de aanvraag is gerealiseerd en betaald voor 7-2-2019 en dat ook
anderen dan alleen de cliënten en medewerkers van groep Ulenkateweg 23 gebruik mogen maken van de duofiets.
Kerststollenactie 2017. Ook nu weer zijn er in december kerststollen verspreid onder de
bewoners. De leerlingen van locatie Potskampstraat van het Carmellyceum Oldenzaal
hebben deze gebakken. De kosten bedragen € 884.
Rolstoelfiets De Burg, Almelo ten bedrage van € 5.570,00. Deze aanvraag is samen met
St Fonds behandeld. De familieraad draagt € 3.500,00 bij. Stichting Welzijn Cliënten
DTZC en Stichting Fonds financieren ieder de helft van het restant. Voorwaarden van financiering zijn dat de aanvraag is gerealiseerd en betaald voor 1-8-2019.
Duofiets bouwhuislaan 8, Enschede ten bedrage van € 8.547,00. Deze aanvraag is samen met St Fonds behandeld. Stichting Welzijn heeft een bedrag toegezegd van €
1.775,00 en St fonds een bedrag van € 1.000. Voorwaarde is wel dat het project gerealiseerd en betaald moet zijn voor 7 december 2018.
Duofiets Rondweg 28, Losser ten bedrage van € 6.996,00. Deze aanvraag is samen met
St fonds behandeld en toegezegd.
Vogelnestschommel K. Doormanstraat 21, Losser ten bedrage van € 7.000,00. Deze aanvraag is samen met St fonds behandeld en toegezegd.
Duofiets Eikenlaan 6, ten bedrage van € 7.000. Deze aanvraag is samen met St fonds behandeld en toegezegd. Voorwaarde is wel dat het project gerealiseerd en betaald moet
zijn voor 1 december 2019.
Tovertafel Vlinderweg 17-19, Losser ten bedrage van € 6.734,92. Deze aanvraag is samen met St fonds behandeld en toegezegd. Voorwaarde is wel dat het project gerealiseerd en betaald moet zijn voor 1 augustus 2019.
Side by sidefiets Eikenlaan 17, Enschede ten bedrage van € 6.148,64. Stichting Welzijn
Cliënten DTZC en Stichting Fonds financieren ieder de helft van dit bedrag. Voorwaarden
van financiering zijn dat de aanvraag is gerealiseerd en betaald voor 1 augustus 2019.
Side by sidefiets Bouwhuislaan 28-30, Enschede ten bedrage van € 7.297,04. Stichting
Welzijn Cliënten DTZC en Stichting Fonds financieren ieder de helft van dit bedrag. Voorwaarden van financiering zijn dat de aanvraag is gerealiseerd en betaald voor 1 mei 2020.
QBI MGA Losser, ten bedrage van € 6.400,29. Beide stichtingen vinden zowel de aanschafprijs van de QBI als de jaarlijkse bijkomende kosten van het onderhoudscontract te
hoog. Tevens is er twijfel of de QBI wel geschikt is voor de doelgroep en worden er vraagtekens geplaatst bij de kwetsbaarheid van het product bij oneigenlijk gebruik. Stichting
Fonds en Stichting Welzijn Cliënten DTZC hebben daarom besloten de aanvraag niet toe
te kennen.
Schommel Welnaweg 90, Enschede ten bedrage van € 2.822,45. Stichting Welzijn Cliënten DTZC en Stichting Fonds financieren ieder de helft van dit bedrag. Voorwaarden van
financiering zijn dat de aanvraag is gerealiseerd en betaald voor 1 mei 2020.
Tovertafel Kerkstraat 138, Almelo ten bedrage van € 4.440,00. Stichting Welzijn Cliënten
DTZC en Stichting Fonds financieren ieder de helft van dit bedrag. Voorwaarden van financiering zijn dat de aanvraag is gerealiseerd en betaald voor 1 mei 2020.
Braintrainer Oldenhof 6-8, Almelo ten bedrage van € 4.531,45. Stichting Welzijn Cliënten
DTZC financieren dit bedrag tlv Doelreserve Voortman, Oldenhof 6-8. Voorwaarden van
financiering zijn dat de aanvraag is gerealiseerd en betaald voor 1 mei 2020.
Ledeboer 5, Losser ten bedrage van € 3.563,45. Stichting Welzijn Cliënten DTZC en
Stichting Fonds financieren ieder de helft van dit bedrag. Voorwaarden van financiering
zijn dat de aanvraag is gerealiseerd en betaald voor 1 mei 2020.
Waterbed Vlinderweg 17-19, Losser ten bedrage van € 6.361,49. Stichting Welzijn Cliënten DTZC en Stichting Fonds vinden een spreiding van financiële middelen over meerdere
aanvragers wenselijk. Omdat Vlinderweg 17-19 eerder dit jaar al een financiële tegemoetkoming voor een tovertafel ontvangen heeft, is besloten om de aanvraag (voor dit jaar) af
te wijzen.
Kerststollenactie 2018. Ook nu weer zijn er in december kerststollen verspreid onder de
bewoners. De leerlingen van locatie Potskampstraat van het Carmellyceum Oldenzaal
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hebben deze gebakken. De kosten bedragen € 860.
Side by sidefiets Ulenkateweg 10, Losser ten bedrage van € 7.063,84. Stichting Welzijn
Cliënten DTZC en Stichting Fonds financieren ieder de helft van dit bedrag. Voorwaarden
van financiering zijn dat de aanvraag is gerealiseerd en betaald voor 1 mei 2020.

Doelreserves
In 2014 tot en met 2016 zijn enkele doelreserves ontstaan. In het voorgaande is hierover al uitgebreid
gerapporteerd. Volstaan wordt hieronder met een overzicht van de doelreserves.
Reservering Giften specifieke doelen

01-01-2018

Erfenis Grimberg tbv Oldenhof 2-4

€

1.939,54

Legaat Voortman, DAC De Leemhorst

€

5.928,86

Legaat Voortman, Oldenhof 6

€

12.755,85

Kunst/leemhorst

€
€

55.764,90
76.389,15

Bij/Af 2018

31-12-2018
€ 1.939,54
€

5.928,86
€ 12.755,85

€
€

55.764,90
76.389,15

\

Voor de financiële controle, 20 november 2019
R.G.H. Lenfert

R.H.J. Staijen

Opmerkingen:

Vastgesteld door het bestuur op 27 november 2019
R.P.J.A. Mollink, voorzitter

G.J.F. Olde Wieverink, penningmeester

Jaarrekening 2017 Stichting Welzijn DTZC

R.G.H. Lenfert, secretaris

R.H.J. Staijen, lid,

H. Barneveld, lid
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