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Jaarverslag over 2018 van de Vereniging Vrienden van Hofstaete & Intermezzo 
 

Het bestuur nodigt u hiermee uit voor de algemene Ledenvergadering (ALV) die dit jaar zal worden 
gehouden op  23 april 2019 om 19:30 uur bij Intermezzo. De ALV is bedoeld voor alle leden van de 
Vereniging Vrienden van Hofstaete & Intermezzo die hierbij van harte worden uitgenodigd om die 
avond aanwezig te zijn.  
 
In de ALV wordt door het bestuur verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid in 2018.  
Deze verantwoording vindt plaats door middel van dit jaarverslag dat met de definitieve jaarrekening 
de belangrijkste onderwerpen zijn die aan de orde zullen komen.  
De definitieve jaarrekening kan pas vlak voor de ALV worden vastgesteld. Deze zal voor leden die 
hierin geïnteresseerd zijn vanaf 9 april 2019 ter inzage liggen bij de receptie van Intermezzo. 

1. Vergaderingen 
Het bestuur van de Vrienden heeft in 2018 vier keer vergaderd, op 22 januari, 5 april, 21 
augustus en 9 oktober. 
 

2. Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 24 april 2018. Aanwezig waren vier 
bestuursleden en 8 leden. 
 

3. Hofstaete & Intermezzo 
Attent heeft vergevorderde nieuwbouw plannen waarbij de gebouwen van Intermezzo en 
Hofstaete worden vervangen. Dit om betere kwaliteit te kunnen leveren aan de bewoners en 
beter toegerust te zijn op de toenemende zorgvraag in Dieren. Het aantal bewoners zal 
toenemen omdat naast woonruimte voor de huidige bewoners ook woonruimte is gepland voor 
bewoners met minder zorgvraag.  
De start van de nieuwbouw is gepland in 2021. Belangrijk is het uitgangspunt dat tijdens de bouw 
de bewoners van Hofstaete en Intermezzo blijven wonen op de locatie. 
De verwachting is dat het aantal bewoners waar onze Vereniging zich voor inzet en zal blijven 
inzetten zal toenemen. 
De naam voor de nieuw ingerichte locatie wordt: “Gelders Hof”, een oude en vertrouwde naam 
voor onze Vereniging. 
 

4. Ledenbestand 
Ondanks de inspanningen van het bestuur heeft de daling van het ledental dat zich liet zien in 
2017 zich doorgezet in 2018. Het ledental is weer afgenomen van 380 naar 366 leden. Een 
afname van 14 leden. Het resultaat van 40 opzeggingen en 26 nieuwe leden. Ondanks de 
inspanningen van het bestuur is het niet gelukt het ledental te laten stijgen. Dit is een 
teleurstellende tendens want de leden zijn erg belangrijk voor de Vereniging. Zonder de 
bijdragen van de leden zijn we niet in staat om de Vriendenbus te laten rijden voor de bewoners 
en bijdragen te geven aan activiteiten die voor de bewoners worden georganiseerd.  
Het bestuur roept alle leden op om nieuwe leden te werven in hun eigen omgeving. 
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Het bestuur wil hierbij alle leden van de Vereniging van harte bedanken voor hun 
lidmaatschap en bijdragen! 
 

5. Contributie 
In 2018 hebben we € 8009,00 aan contributies ontvangen. De contributie van onze Vereniging is 
geen vast bedrag. Het bestuur stelt het op prijs dat een minimum bedrag wordt aangehouden 
van € 15,00 maar elk bedrag is welkom als dit bezwaarlijk is. 

 Automatische incasso 
Voor leden  die een machtiging voor incasso hebben afgegeven voor het innen van hun 
contributie zal de incasso plaats vinden op 26 maart 2019 
Ons incassant-id is NL88ZZZ401214930000 en uw machtigings-id staat boven uw naam op de 
adressticker. 

 Acceptgiro 
Wij geven de leden die van dit betaalmiddel gebruik maken ter overweging om over te stappen 
naar automatische incasso. Dit kan in overleg met de penningmeester worden geregeld. Dit 
bespaart kosten voor de Vereniging. 

 De gelden van de Vrienden zijn conservatief weggezet en staan op een spaarrekening bij  de SNS 
bank. 

 ANBI 
Onze Vereniging is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). RSIN: 802629441. Dit geeft de 
leden en de Vereniging een mogelijkheid tot fiscale voordelen. 

  Periodieke Gift 
Het is ook mogelijk uw contributie te betalen als Periodieke Gift. Dit geeft een fiscaal voordeel. 
Als u hier gebruik van zou willen maken kan de penningmeester u de voorwaarden en het 
contract dat moet worden afgesloten toezenden. 
 

6. Giften en donaties 
Onze Vereniging heeft in 2018 een aantal ruime donaties ontvangen: 
Van het koor “Alleen maar Hollands” uit Apeldoorn ontvingen we tijdens een gratis optreden een 
cheque van € 750,00. Het koor zingt alleen maar Hollandse liederen wat erg gewaardeerd werd 
door de toch allemaal wat oudere bewoners van Intermezzo en Hofstaete. 
Daarnaast hebben we van diverse donateurs een bedrag ontvangen van totaal € 924,45 
 

7. Wensen van Hofstaete en Intermezzo in 2018 
In 2018 hebben we een financiële bijdrage gegeven aan de onderstaande activiteiten die zijn 
georganiseerd bij Hofstaete en Intermezzo: 
  
 

 
 
 

Intermezzo 

Activiteit Uitgaven 

Vriendendag € 1296,90 

Beestenboel €   500,00  

Gouwe Ouwe €   450,00 

Totaal uitgegeven aan activiteiten € 2246,90 

Toegezegd bedrag voor 2018 aan Intermezzo € 3500,00 
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 De Vriendendag 
Ook dit jaar was de “Vriendendag”een feestelijk gebeuren. Het thema was “Viva España”. Bij 
prachtig haast Spaans zomerweer hebben de bewoners genoten van Spaanse muziek, Flamenco 
dans, tapas en paella. Ook konden bewoners en begeleiders meedoen aan Spaanse spelletjes. 
Het evenement was erg goed georganiseerd, werd druk bezocht en erg gewaardeerd door de 
bewoners. 

  

 Pannenkoeken bakken 
Ook in 2018 werd weer maandelijks pannenkoeken gebakken voor de bewoners van Margriet en 
Jasmijn. Hierbij worden alcoholvrije drankjes maar ook een advocaatje en een wijntje 
geserveerd. Een feestelijke gebeurtenis voor de bewoners.  
Ook in 2019 zal deze activiteit zeker weer worden georganiseerd  
 

8. Wensen Hofstaete en Intermezzo voor 2019 

 Intermezzo 
Van Intermezzo hebben we verzoek ontvangen voor bijdragen aan het organiseren van 
activiteiten in 2019. Ze willen een Valentijns-week in februari, een stamppottenbuffet in maart, 
de Vriendendag op woensdag 4 september en de Gouwe Ouwe Show op 8 november 
organiseren. 
We hebben een totaal budget toegezegd van € 3500,00 op basis van de werkelijk bestede kosten 
aan deze activiteiten met een maximum van het toegezegde bedrag. 

 Hofstaete 
Ook van Hofstaete hebben we een verzoek ontvangen. Zij willen graag bijdragen voor het 
organiseren van dezelfde activiteiten die in 2018 zijn georganiseerd o.a. een “Vriendendag” met 
een barbecue en uiteraard pannenkoekenbakken. 
Voor het organiseren van deze activiteiten in 2019 hebben we eveneens een budget ter 
beschikking gesteld van € 3500,00 met dezelfde afspraken als bij Intermezzo. 
 

9. Gebruik van de vriendenbus 
Het gebruik van de Vriendenbus is iets hoger dan vorig jaar en dat stemt toch tot enige 
tevredenheid. 
Het gebruik van de Vriendenbus door de bewoners van Hofstaete, Intermezzo en de Oude 
Plataan is vrijwel gelijk aan vorig jaar. Het gebruik van de bus door bewoners van Beverode is 
aanzienlijk toegenomen. 

Hofstaete 

Activiteit Uitgaven 

Pannenkoeken bakken €   267,75 

Huifkarrit door Dieren €   477,00 

Barbecue €   699,33 

Dorus €   200,00 

Bingo  €   377,38 

Spelactiviteiten €   786,94 

Sint, Kerst, Harp enz. €   358,09 

Totaal uitgegeven aan activiteiten € 3166,49 

Toegezegd bedrag voor 2018 aan Hofstaete € 3500,00 
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 Het bestuur heeft dit jaar als proef de Vriendenbus ingezet voor bewoners van Dieren die 
verzorgd worden door Attent Thuiszorg. Er zijn een aantal rondritten gemaakt door de omgeving 
en de mogelijkheid is geboden om van de Vriendenbus gebruik te maken om activiteiten die 
georganiseerd worden bij Intermezzo te bezoeken. De rondritten waren een groot succes en 
besloten is om hier mee verder te gaan en in 2019 een zestal rondritten te gaan uitvoeren. Er 
werd nauwelijks gebruik gemaakt van de bus om activiteiten te bezoeken. Besloten is om hier 
niet mee verder te gaan. 
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10. Tarieven van de Vriendenbus  
Om de afrekening met gebruikers van de bus makkelijker te maken is in 2018 is een zone tarief 
ingevoerd. Er is hierbij op gelet dat deze tarieven aantrekkelijk blijven ten opzichte van andere 
vervoersvormen. In 2019 zal voorlopig geen wijziging in deze tarieven worden doorgevoerd. We 
wachten de evaluatie van het nieuwe systeem af.  

 
11. Vrijwillige chauffeurs 

De Vriendenbus wordt gereden door een groep van 17 vrijwillige chauffeurs. Een groep die van 
groot belang is voor de inzet van onze bus. Zij hebben het afgelopen jaar weer belangeloos 
voortreffelijk werk verricht ten dienste van de bewoners. 
Het bestuur heeft besloten om de maximale leeftijd van chauffeurs te verhogen van 75 naar  
80 jaar, uitaard onder voorwaarde van gezondheid en rijvaardigheid.  
Namens onze Vereniging hebben de chauffeurs, als blijk van waardering met dank voor de 
verleende diensten, een paasbrood ontvangen. 
Er zijn in 2018 twee chauffeursbijeenkomsten geweest op 23 april en 15 oktober. 
 

12. Promotie van de Vrienden, ledenwerving 

 Ledenwerving 
In 2018 heeft het bestuur zich voornamelijk ingezet om de Vereniging zichtbaar te maken door 
aanwezig te zijn tijdens de activiteiten die door de Vereniging bij Intermezzo en Hofstaete 
worden gesponsord. Bestuursleden zijn aanwezig geweest bij de barbecue, pannenkoeken 
bakken, de Vriendendag en de Boerendag compleet met banners, spandoek en polos. Bij deze 
activiteiten heeft het bestuur het werk van de Vereniging gepromoot en van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om leden te werven. Helaas met zeer beperkt resultaat. 

 Regiobode 
Om een breder publiek te bereiken zijn ook een aantal artikelen met foto geplaatst in de 
Regiobode over activiteiten, die door onze vereniging zijn ondersteund. Uitgebreid aandacht is 
geschonken aan het fantastische optreden van het koor “Alleen maar Hollands” en het 
overhandigen van de cheque door het koor aan de voorzitter.  
Ook is een uitgebreid artikel gewijd aan de “Viva España” Vriendendag bij Intermezzo. Een 
geweldig mooie dag, en dat allemaal mogelijk gemaakt door mensen die de Vrienden van 
Hofstaete & Intermezzo een warm hart toedragen.  
 

13. Privacyverklaring 
De Vereniging gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die u ter beschikking stelt. Hoe 
wij hier mee omgaan kunt u vinden op onze website. 
http://www.attentzorgenbehandeling.nl/client-en-familie/vereniging-vrienden-van-hofstaete-
intermezzo 
Bij de Contactgegevens  kunt u  een link vinden :“Privacy statement Vrienden van Hofstaete en 
Intermezzo”  
Ook de gegevens van onze Vereniging, het financieel jaarverslag en het jaarverslag van de 
secretaris zijn hier terug te vinden. 
Mocht u nieuwe leden werven dan kunt alle informatie vinden op deze website om ze aan te 
melden. 
 

  

http://www.attentzorgenbehandeling.nl/client-en-familie/vereniging-vrienden-van-hofstaete-intermezzo
http://www.attentzorgenbehandeling.nl/client-en-familie/vereniging-vrienden-van-hofstaete-intermezzo
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14. Samenstelling van het bestuur 
In de algemene ledenvergadering is dhr. G. Pullen afgetreden als bestuurslid. Hij kon statutair 
niet herbenoemd worden omdat hij al 12 jaar bestuurslid is geweest van onze Vereniging. Hij kon 
om privé redenen niet in de ALV aanwezig zijn maar de voorzitter heeft hem bij een andere 
gelegenheid van harte bedankt voor zijn jarenlange inzet.  
Mevr. I. Davidse heeft aangegeven hem te willen opvolgen als bestuurslid. Zij zal in de 
ledenvergadering door het bestuur worden voorgedragen. 
Dhr. G. Radstake is aftredend in de ledenvergadering. Hij is vier jaar lid van het bestuur. Hij kan 
worden herbenoemd. Hij stelt zichzelf weer beschikbaar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dieren, 20 januari 2019 
 
 
 
 
 
 
C. de Ruiter 
Secretaris 

Voorzitter: W.J. Gerritsen Treubstraat 18 6951BA  Dieren tel: 0313 427410 
Secretaris: C. de Ruiter Taxuslaan 27 6951NW Dieren tel: 0313 414843 
Penningmeester: T.M.G. Damen P. van Anrooylaan 46  6952CW Dieren tel: 0313 450597 
Public relations: I. Davidse (kandidaat) Molenweg 1 6953CS Dieren tel: 0313 450210 
Coördinatie Vriendenbus: G. Radstake Corn. Dopperlaan11 6952CA Dieren Tel: 0313 496270 


