functide.mail
adres afzender
telefoonnummer
behandeld door
datum

lExrt;'t{i::#

pen ni n gmeester@stichti ngwelzij ndtzc. nl
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Jaarrekening 2015

bijlagen

Het Bestuur van de Stichting
Welzijn Cliënten De Twentse Zorgcentra

Geacht bestuur,

Hierbij bied ik u het gecombineerde secretariële jaarverslagide jaarrekening van de Stichting Welzijn
DTZC over 2015 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 En-

.

schede. 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.
ln 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. ln 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.

ln 2015 zijn ook weer gelden door de stichting verkregen. Hierop zal verder in het verslag aandacht worden besteed.
Vergaderingen - Samenwerking Stichting Fonds DTZC
ln het afgelopen jaar is het bestuur vijf keer voor vergadering bijeen geweest. Daarnaast zíjn enkele besluiten via digitale weg genomen en naderhand in notulen vastgelegd. Ook is er in het afgelopen jaar
twee 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. Zl zorgl 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.
w wrfl , stËLrnstichtrn
ww

Vestigingsadres:

Postadres:
Website:
Mail;
Banlg--. t1

r.r'.

st

i

chti nsfondsdtzr. nl

Welnaweg 100,7524AKEnschede
Postbus 2112,7500 CC Enschede
www.stichtinqwelziindtzc.nl
contact@stichtinqwelziindtzc.nl
NL04 Rabo0132 0006 87

,ryY-{)*ifri:ry

l@

gendrc
rarw'*,r. sti

rhti ngvuel:i.yndt:r. nl

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 voonien en voorÍs al hetgeen daartoe bevorderlryk kan ziin."
De stichting beschikt over een ANB|-erkenning (dossiernr. 12608)
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Op de website www.stichtinqwelziindtzc.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 aanvraagfornulier,
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 voozien 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. ledere 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.

ln 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. Oozaak
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 1", 2" en 3" Versnelling van de locaties Enschede van DTZC, welke op dit moment drie locaties fietsen repareert, maar graag ook op andere locaties
werkzaam wilzijn.
ln 2015 zt1n32 aanvragen ingediend. Hiervan zijn25 aanvragen bij de StichtingWelzijn DTZC in behandeling genomen. ln totaal is voor een bedrag van € 41 .038,22 toegezegd. ln de paragraaf Projecten zal
daar verder op worden ingegaan. Per ultimo 2015 stonden van de projecten nog € 34.303,77 als nog te
betalen/reeds voozien op de balans.
Beleid ten aanzien van beleggingen
ln 2014 heeft het bestuur gesproken over het risico dat de stichting loopt doordat alle spaargelden bij éen
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.
Erfrechtel ij ke verkrij g in gen
ln de loop van2014 ontving het bestuur het bericht dat een overleden ouder bijtestament aan de Stichting Welzijn DTZC een legaat had nagelaten dat ten gunste van zijn zoon, die op de Twentse Zorgcentra
woont, moet worden aangewend. Dat legaat bestond uit een deel van de opbrengst van de woning waarin de ouder tot zijn overlijden had gewoond. Testamentair is € 30.000 gelegateerd. Hiervan dient de helft
ten gunste van het dagactiviteitencentrum De Leemhorst te komen en de andere helft ten gunste van de
woongroep van zijn zoon. Ook is bepaald dat dít geld pas uitgekeerd hoeft te worden als de woning is
verkocht. Op dit moment heeft de verkoop van de woning nog niet plaatsgevonden. Vanwege de onzekerheid is het te ontvangen bedrag nog als PM in de balans van de stichting opgenomen onder de naam
Legaat Voortman. Omdat dit geld met een uitdrukkelijke bestemming is gelegateerd wordt deze verantwoord onder het kopje "doelreserves".
De executeur testamentair heeft een paar gesprekken gevoerd met de voozitter. Hij wenst beslissende
inspraak in de bestedingen die ten laste van dit legaat worden gedaan. Als bestuur zijn wij van mening
dat alleen het bestuur van de stichting kan besluiten over bestedingen. Uiteraard is het bestuur te allen
tijde bereid met de wensen van anderen/nauw betrokkenen rekening te houden. Vanwege dit meningsverschil heeft de executeur het oordeel van de rechter gevraagd. De stichting heeft hiertoe een advocaat
moeten inschakelen. De in 2015 gemaakte kosten dienaangaande staan als nog te betalen Algemene
Kosten op de balans. Het bestuur zal ondezoek doen of deze kosten ten laste van het nog te ontvangen
legaat kan worden gebracht.

ln december 2013 overleed een bewoner van de Twentse Zorgcentra. Deze bewoner heeft testamentair
vastgelegd dat zijn erfenis aan de Stichting Welzijn DTZC werd vererfd onder de verplichting dat dit geld
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ten gunste van zijn laatste woongroep moest komen. De bewoner stond de laatste jaren van zijn leven
onder bewind. De afwikkeling van het overlijden door de bewindvoerder en de verdere afhandeling van
deze erfenis heeft uiteindelijk in januari 201 5 geleid tot de ontvangst van een bedrag van € 16.074,61 . Later hebben nog twee nabetalingen plaatsgevonden waardoor deze doelreserve in totaal€ 16.166,41 heeft
bedragen. Op verzoek van de woongroep is in 2015 een rolstoelfiets ten laste van deze doelreserve aangeschaft, zodat nu nog € 10.336,94 openstaat. De groep heeft een aanvraag ingediend voor een overkapping, maar in het najaar van 2015 de aanvraag voorlopig even opgeschort.
Het Dagactiviteitencentrum De Leemhorst in Almelo had uit een erfenis nog geld. Dat geld werd beheerd
door twee medewerkers die een bankrekening hadden geopend op hun eigen naam. Omdat dit door diverse betrokkenen een ongewenste situatiewerd gevonden is in 20í5 besloten het resterende geld, ad
€ 55.7M,90, in te brengen in de stichting als een doelreserve onder de naam Doelreserve KunSUDAC De
Leemhorst.

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.
ln 2013 is bekend geworden dat de eisen ten aanzien van de ANBI-erkenning per 1 januari 2014 zijn
aangescherpt. De stichting heeft aan de door de belastingdienst gestelde eisen proberen te voldoen. ln
2014 werd duidelijk dat de belastingdienst nu eist dat in de statuten wordt opgenomen dat bij liquidatie
van de stichting een eventueel batig saldo ten gunste komt van een ANB|-erkende instelling met een doel
dat zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de te liquideren stichting. ln de statuten van Stichting Welztln DTZC is wat betreft de hiervoor onderstreepte zinsnede niet voozien. De geplande statutenwijziging
is besproken en besloten is deze uit te voeren. ln 2016 zullen de statuten notarieel gewijzigd worden.
Samenvatting financieel
Het balanstotaal van de stichting bedroeg per ultimo 2015 €724.393 en de Algemene Reserve
€6il.470,98. Het jaar 2015|s afgesloten met een nadelig resultaat van € 31.820,50. Voorgesteld wordt
dit bedrag ten laste van de Algemene Reserve te brengen.

Bestuur
ln 2015 hebben zich geen bestuurswijzigingen voorgedaan.
Het bestuur bestaat thans uit:
Dhr. R.P.J.A. Mollink, voorzitte6
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 2014 secretarieel ondersteund door mevr. E. Snijders.

lnhoud Jaarrekening
Onderstaand worden u de volgende ovezichten gepresenteerd:
. Balans per 01-01-2015 en 31-12-2015 van de Stichting Welzijn DTZC; afgerond op hele Euro
. Staatvan Baten en Lasten over2015 metvergelijkende cijfers over2014; idem afgerond op Euro.
. Toelichting op de Balans;
. Toelichting Staat van Baten en Lasten;
. Oveaicht P§ecten met toelichting;

.

Ovezicht doelreserves.

Financiële controle
De financiële controle is door de heren Lenfert en Mollink, bestuurders van de stichting, op 25 januari
2016 uitgevoerd.
Oldenzaal,

G.H.J.M. Heitkamp
Penningmeester
Jaarrekening 2015 Stichting Welzijn DTZC

Welzijn DTZC
Pagina 3 van 8

À;rt;;il-ïiï

\Zorgcentra

Balans
Balans
Debet
Grond, WalhoËtraat En-

31-12-2015

schede
NL68 Rabo 0í32 0006 87
rekening courant
NL04 Rabo 3462 7889 30
Spaarrekening
Nog te ontuangen legaat
Nog te vorderen Oud
papieropbrengst
Nog te ontvangen rente

€1
€
€

€1
€

187

€.

Welziin DTZC

Eigen vermogen vast

217 Algemene Reserve

€ 691.056

714.899

cE-

€N
€

§t

31-12-2015

0í-0í-20í5

€

I

€

6U.471

€1
€ 683.260
€ 3.359
€ 't6.074
€ 52.742

0í-0Í-2015 Crcdit

€

66.102

€

35 Te betalen Projecten
11.794 Te bet. Alganene Kosten
Te betalen (bank-)kosten
Nadelig saldo 2015
Nadelig saldo 2014

€
€
€

u.304

€

-31.821

€

724.393

€ 7í9.818

724.393

€

16.7í5 Doelreserves

€

9.266

RC DTZC

€

1.326
10

€27
€ -35.&Í7
€

719.8í8

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

€
€

2015
9.266
528

€

1.080

€,

10.874

zA14 Lasten
11.794 Algemene Kosten
573 Bankkosten
Projecten
Nadelig saldo 2015
Nadelig saldo 2014

€
€

€

12.367

2014

2015

280

c

1.536 €
121 €

É

41.038 €

47.626

tr

€-

-31.82',1

E

10.874

108

€

-35.U7

€

12.367

Toelichtinq oo 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 heefi nog één rekening-courant en één spaarrekening, een vermogensspaarrekening met de
hoogste rente die de Rabobank op spaargelden verstrekt, thans 1,1 o/o.

De rente wordt jaarlijks per

I januari van

het nieuwe jaar bijgeschreven. Per 31 december staat dit be-

drag 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 aantalgoedgekeurde-/toegezegde projecten als "nog te betalen" op de balans.
Totaal te betalen projecten per 31 -1 2-201 5:€34.ÍD3.7L
Zoals eerder vermeld heeft de acceptatie van een legaat geleid tot het inschakelen van een advocaat. De
daarmee gemoeide kosten zijn in januari 2016 betaald.
Na vaststelling van de jaarrekening over 2014 is besloten het nadelige resultaat ad € 35.646,94 ten laste
van de Algemene Reserve te brengen. Ook nu wordt voorgesteld het nadelige resultaat over 2015 ad
€ 31.820,50 na vaststelling van de jaarrekening ten laste van de Algemene Reserve te brengen.
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Toelichtinq Staat van Baten en Lasten
De renteopbrengst is ten opzichte van 2014 gedaald. Dit wordt veroozaakt door de algemene rentedaling.

De opbrengst Oud papier betreft het resultaat van het op de locatie Enschede opgehaalde oud papier. ln
2015 was dit iets lager dan in2014. De reden hiervan is tweeërlei: zowel de prijs van het oud papier als
het ophaalschema heeft invloed op de opbrengst.

ln het najaar van 2015 kregen we een anonieme schenking van een curator van een van de bewoners.
De schenker is daarvoor bedankt en het geld dankbaar aanvaard.
De Algemene Kosten zijn in 2015 hoger dan in 2014. Als de kosten worden gecorrigeerd met de kosten
van de ingeschakelde advocaat, dan zijn ze iets lager. Verwacht wordt dat de kosten in 2016 door de inschakeling van de advocaat en de kosten van de statutenwijziging hoger zullen zijn.

De bestuursleden krijgen statutair qeen verqoedinq 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 Proiecten

2013-25

Gedenkplek L'HoÍ garantstelling

201+31

De Samenloop Lotje en Ko Het Bouwhuis

2014-35

Rolstoelfiets Bouwhuislaan 28, participatie

201+36

Duofiets Bouwhuislaan 10

201+39

Bad Alerdinck 8-10

20't4-43

Bakfiets Burcht 76

201+44

Kerststollen 2014

201+46

SchommelWdnaweg 86

201+47

DAC De Bosrand PC activering

2014-44

RCR Almelo, snoezelmateriaal

201S.51

Duofiets K. Doormanstr Almelo. St Fond§/WMO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

25.000,00

€. 18.732,10

11.000,00

€

3.027,00

€

174.07

2.250,00

€
€

€ 6.267,90

11.000,00

€

3.201,O7

€

2.250,00

€

3.191,24

€

€ 5.33S,90

5.339,90
3.191,24
850.00
1.108,87

4.000,00

€
€
€
€

4.000,00

821,25
1.108,97

€.
€

28,75-

€

0,10

€

0,00-

€.

€

333,87

€

1.800,00

€

1.408,90

€

39í,'10-

€

8.244,2',1

€

8.073,97

€

170.2+

(€ 5829,47)

333,87

€

€

2015-52

rolstoelmeeriiÍiets Doelres Grimberg

201$.53

Badsysteem Het Klokhurs

201ïil

Uitzendpunt LoHo

201$.55
201s,56

pannenkoeken open dagen DTZC 18 en 20
maart
pannenkoeken Bouwhuis BOOM TV 30 jaar

2015-57

circus Boemtata

€

650,00

€ 1.045,00

€

1.045,00

€

201S.58

€

258,00

€

258,00

€

258,00

€

€

276,75

€

276,75

€

276,75

€

201S60

pannenkoekenbakker BHSIn 28 nav aanbieden
rolstoelfiets op 1 9-4-20'15
pannenkoekenbakker K. Doormanstr. nav aanbieden fiets op 8-5-2015 (aanwaag 2015-51)
Duo rolstoelmeedjfieb Den Aelerdinck

\Érvallen

€

201 5-61

Fiets Witte KÍing DOKDOI«V

5.784,87

€ 5.000,00

€ 5.000,00

201ï62

lpad zaterdagopvang

in afr^,achting

€

€

201S.59

12.220,88

€

0,00-

€
61

0,19

€

610,19

€

61

0,19

€

€

€

201$.63

Fiets Ledeboer

St. Fonds

€

€

2015-64

Trampoline Wollewei

St Fonds

€

€

20'1S65

Tuinmeubelen Hilveóeek

3.645,00

€

€

201$,66

St Fonds

€

€

ingetrokken

201ï67

motoronderst. side by sidefiets Middenweg 6-8
Lsr
fiets Eikenlaan 12-14 Esd

€

€

201$68

Vogelnestschommel Ulenkate 19-21 (SF niet)

€

5.675,20

€ 2.500,00

€ 2.500,00

201+.69

SideBysideÍiets Prinsrveg1-3 Losser

€

6.026,73

€ 2.750,00

201ï70

Speeltoestellen Rondweg 22

€

2015-71

Schuur en overkapping Oldenhof 2-4

201+72

Ponyboerderii Enschede Zadel (zonder paard)

20'tï73

Kerstbonnenactie St. Fonds

2015-74

gezamenliike kaert Kerstactie 201 5

1

€

doelreserue
2.500,00
St. Fonds

€ 2.750,00
€

0.000,00

€

2.500,00

€ 2.500.00
€
€
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2015-75

kerststollenactie Welzijn 20 1 5

€

880,00

2015-76

Snoezelbaden (twee) Grasklokje 5 + 7, Nïverdal

€

't4.298,64

2015-77

Side by Sidefiets Rondweg 24-26, Losser

€

6.147,52

2015-78

Duofiets Bouwhuislaan 6, Enschede

€

4.500,00

2015-79

bad Hilveöeek 1-3

€

7.140,91

€

201 5-81

reparatie parasol Wollewei, Losser

€

1.998,92

€

2015-82

aanvÍaag spelmateriaal boerderijpad Enschede

€

800,00

€

880,00

€ 10.000,00

5.000,00

Toelichtinq op oroiecten
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 oroject

Nummer Omschrijving

2013-35

2014-31
2014-35
2014-36
2014-39

2014-43

2014-44

201446
2014-47

2AM-48
2015-51

2015-52

Het in 2013 goedgekeurd project De Gedenkplek is in 2014 geopend. Zoals in de vorige jaarrekening vermeld heeft begin 2015 de afrekening plaatsgevonden. Doordat veel externe financiering is gevonden, is het project voor Stichting Welzijn DTZC aanmerkelijk goedkoper
geworden. Van de toegezegde € 25.000 bleek uiteindelijk € í8.732,10 betaald te moeten
worden. Het verschil vloeit terug in het vermogen.
Voor de ruimte de Samenloop in Enschede is een bedrag gereserveerd van € 11.000 onder
de voorwaarde dat ook door de instelling zelf fors zou worden bijgedragen. De uitvoering is in
januari 2015 gestart en in de loop van 2015 afgerekend.
Samen met St Fonds DTZC is voor de Bouwhuislaan 28 te Enschede een rolstoelfiets gefinancierd. De afwikkeling heeft nog niet plaatsgevonden. ln 2015 is nog € 174,07 extra toegezegd, waarna uitvoering en afrekening plaatsvond.
Voor de Bouwhuislaan 10 te Enschede is samen met Stichting Fonds DTZC en andere financiers een duofiets aangeschaft. De afrekening heeft plaatsgevonden.
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.
Aanvraag van een bakfiets voor de Burcht in Almelo. Voor de stichting was het doel van de
aanvraag helder, het vervoer van meerdere jonge kinderen tegelijkertijd. Wel bleef een vraag
of er voldoende stalling geregeld kon worden. Toen hiervoor de garantie verschaft kon worden, is de laagste offerte toegekend. De fiets is inmiddels geleverd en afgerekend.
Kerststollen. Aljaren verzorgt de bakkersopleiding van het Carmellyceum te Oldenzaal, locatie Potskampstraat voor kerststollen. Deze worden de woongroepen aangeboden samen
met een cadeaubon van Stichting Fonds DTZC. De afwikkeling heeft in januari 2015 plaats gevonden. Hierbij bleek dat de schatting €28,75 te hoog was.
SchommelWelnaweg 86 Enschede. Gezien de diverse offertes is de eenvoudigste toegewezen. De afwikkeling heeft inmiddels plaatsgevonden. Bijde afrekening is € 0,10 meer betaald
dan toegezegd.
DAC de Bosrand Losser, PC-activering. Het dagactiviteitencentrum de Bosrand vroeg om
een PC voor activering van bewoners. ln eerste instantie leek de PC erg duur en verder
vroeg het bestuur zich af in hoeverre deze PC uit het "normale" budget gefinancierd zou
moeten worden. Uiteindelijk is een bedrag van € 4.000 toegezegd onder voorwaarde dat de
instelling de rest betaalt. De PC is aangeschaft en afrekening heeft plaatsgevonden.
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..
Voor de woning Karel Doormanstraat in Almelo is een duo-fiets samen met Stichting Fonds
gefinancierd. Uiteindelijk bleek de fiets door elders gevonden financiering voor Stichting Welzln D'IZC goedkoper en kon worden afgerekend voor € 1 .408,90 zodat € 391 ,10 aan het
vermogen kon worden toegevoegd.
Rolstoel meerijdfiets, tlv doelreserve Grimberg. Zie doelreserves.
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2015-53

2015-54
2015-55
2015-56
201 5-58
201 5-59

2015-57

Badsysteem Het Klokhuis. Voor deze groep meervoudig gehandicapten werd een badsysteem aangevraagd. Na beoordeling en discussie was het bestuur van mening dit in dit geval
de duidelijke meerwaarde voor de bewonersgroep moest honoreren en heeft €€ 8.244,21
toegezegd. De rest moest door de instelling gefinanclerd worden. Uiteindelijk bleek bij afrekening dat er € 8.073,97 betaald resteert. Het verschil wordt aan het vermogen toegevoegd.
Er werd door de manager van de locatie LosserHof een uitzendpunt voor LoHo aangevraagd.
Het bestuur heeft om nadere toelichting gevraagd en daarna niets meer vernomen.
De bewoners genieten erg van pannenkoeken. Bij diverse gelegenheden het aanbieden van
andere door de Stichtingen gefinancierde projecten zijn daarom, samen met Stichting Fonds
DTZC pannenkoeken aangeboden.
Circus Boemtata. Ook in 2015 heeft het bestuur besloten een groep bewoners de gelegenheid te bieden naar het circus Boemtata te gaan. Doordat de groep groter was dan in 2014
waren de kosten hoger. Uiteindelijk heeft de stichting het vervoer betaald tot een bedrag van

€ 1.045
2015-60
2015-61

2015-62
2015-63

2015€5
2015-67

2015-68

2015-69

2015-70

2015-71

2015-72

2015-74

Duo rolstoel meerijfiets. De aanvraag is vervallen
Fiets Witte Kring. DOIíDOI«V is een redelijk specialistische dagbestedingsgroep . De fiets is
specifiek bedoeld voor deze dagbestedingsgroep. Stichting Welzijn zegt een bijdrage toe van
€ 5.000,00 (vijfduizend euro) Het restbedrag komt ten laste van de cliënten/groep. De aanvraag is nog niet afgewikkeld.
De zaterdagopvang vroeg een lpad aan. Het bestuur heeft om nadere toelichting gevraagd
en wacht hier nog op.
Deze aanvragen waren gericht aan Stichting Fonds De LosserHof.
Hetzelfde geldt voor de projecten 2015-64,2015-66 en 2015-73
Aanvraag tuinmeubelen Hilverbeek. De aanvraag werd ingetrokken.
Fiets Eikenlaan; ingetrokken
Vogelnestschommel Ulenkate. De aanvraag is samen met St Fonds DTZC behandeld en
toegezegd. Een deel moet worden betaald door inbreng van de bewoners of familie. Er werd
€ 2.500 toegezegd. Niet bekend is of uitvoering al heeft plaatsgevonden.
SideBySide fiets Prinsweg 1-3 Losser. De aanvraag is samen met St Fonds DTZC behandeld en toegezegd. Een deel moet worden betaald door inbreng van de bewoners of familie.
Er is € 2.750 toegezegd. Niet bekend is of uituoering al heeft plaatsgevonden.
De aanvraag voor speeltoestellen was onvoldoende duidelijk voor zowel Stichting Welzijn
DTZC als Stichting Fonds DTZC. Voordat over de aanvraag wordt beslist zal eerst meer info
gevraagd worden.
Overkapping Oldenhof 24. Aangevraagd tlv Doelreserve Grimberg, echter nog niet doorgezet.
De aanvraag voor een zadel voor de ponyboerderij is voonaraardelijk 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.
Gezamenlijke kaart kerstactie 20'15. De kosten van deze kaarten zullen worden doorberekend.

2015-75

2015-76

201s-77

2015-78
2015-79
2015-81

2015-82

Kerststollenactie 2015. Ook nu weer zijn er in december kerststollen verspreid onder de be.
woners. De leerlingen van locatie Potskampstraat van het Carmellyceum Oldenzaal hebben
deze gebakken. De kosten worden geraamd op € 880. De afrekening vindt op basis van nacalculatie in januari plaats.
Snoezelbaden Grasklokje 5 en 7 Nijverdal. Ook hier heeft het bestuur vanwege de specifieke
situatie bij te dragen in de meerkosten. ln beide gevallen voor € 5.000. De baden moeten nog
geïnstalleerd worden.
SideBySide fiets Rondweg. ln afwachting van de ontwikkeling in het onderhoudsplan van de
fietsen en tevens de inventarisatie van "overbefietsing" van DTZC is besloten geen besluiten
te nemen over nieuw ingediende fietsaanvragen.
Duofiets Bouwhuislaan 6 (zie 2015-77)
Bad Hilverbeek. Ook hier heeft het bestuur vanwege de specifieke situatie bij te dragen in de
meerkosten tot een bedrag van € 5000
Reparatie parasol Wollewei. Afgewezen
Aanv raag spelmateriaal boerderij pad Enschede. Onvoldoende nformatie.
i
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Doelreserves
ln 201412015 zijn enkele doelreserves ontstaan. ln het voorgaande is hierover al uitgebreid gerapporteerd. Volstaan wordt hieronder met een overzicht van de doelreserves.
01-0í-20í5

Reserveri nq Giften specifieke doelen
Erfenis Grimberg tbv Oldenhof

24

(bij correcties)

€

aanschaf rolstoelÍiets
Legaat Voortman, DAC De Leemhorst
Legaat Voortman, OldenhoÍ 8
KunsUDac De Leemhorst

'r6.074,61

Af :

financiële

R.P

Mollink

€
€

91,80
-5.829,47

31-12-2015

€

PM

PM
16.074.61

10.336,94
PM

PM

€

Voor

Bii/Af 2015

€

55.764,90

€

50-027,23

€
€

55.764,90

66.í01.84

25 januari 2016

Opmerkingen:

23 februari 2016

R.G.H. Éenfert,

/r

tt//

,,!

ij

:;
G.H.J.M. Heitkamp,

H. Barnerrclj?{Íd'r
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