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1 Voorwoord  
 

Het jaar 2017 was wederom een jaar waarin de zorgsector regelmatig in het nieuws was. Tijdens de 

verkiezingscampagne voor de leden van de Tweede Kamer alsmede tijdens de formatiebesprekingen 

voor het nieuwe kabinet heeft de zorg veel aandacht gekregen. Het is nog te vroeg om over de gevolgen 

van het nieuwe beleid iets te zeggen.  

Bij de zorginstellingen van de ‘Attent groep wonen, welzijn zorg’ zijn veranderingen merkbaar aanwezig 

bij de gemiddelde leeftijd en gezondheidsniveau van de bewoners die daarin worden opgevangen.  

Ook in “De Oude Plataan” is dit merkbaar. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van het “winkeltje” in 

de hal en het gebruik van het nieuwe terras in de voortuin.  

Voor het bestuur van de stichting is dit reden om alert te zijn op deze ontwikkelingen en hierop 

adequaat te reageren bij het doen van investeringen. 

 

Binnen de organisatie van Attent zijn in de managementstructuur ook veranderingen doorgevoerd om 

te doen aan efficiencyverbetering en kostenbeheersing. 

Ook maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de secularisatie van de Nederlandse 

samenleving hebben invloed. Opvallend is wel dat het Sociaal Cultureel Planbureau verwacht dat de 

secularisatie tot stilstand aan het komen is. Een onderzoek hiernaar zal in 2018 plaatsvinden. 

 

In het afgelopen jaar hebben wij de het 50-jarig jubileum van de Oude Plataan een bijdrage kunnen  

Leveren aan de kosten van het jubileumboekje. Daarnaast aan de jaarlijkse activiteiten zoals Pasen, Sint-

Nicolaas en Kerst. 

In het afgelopen jaar is het bestuur versterkt met de komst van mevrouw Willy Loerts- van Genderen. 

Zij, maar ook haar echtgenoot zijn geen onbekenden voor de Oude Plataan. 

Met vertrouwen ziet het versterkte bestuur haar plaats, taak en verantwoordelijkheid voor de bewoners 

van “De Oude Plataan” voor de komende jaren weer tegemoet. 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Jan Jansen, voorzitter 

 

 
 

Het nieuwe terras van De Oude Plataan 
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2 Bestuur 
Op 31 december 2017 was het bestuur als volgt samengesteld: 

Voorzitter:   Jan Jansen   

Penningmeester: Tom Algera 

Secretaris:  Chris van Gulyk 

Lid:    Gerri de Vries-Dijkstra  

Lid:   Willy Loerts-van Genderen 

Per 1 september 2017 is Willy Loerts toegetreden tot het bestuur in de vacature van Lies Hulsbergen. 

 

3 Vergaderingen 
In 2017 heeft het bestuur 5 keer vergaderd: op 28 februari, 18 april, 6 juni, 29 augustus en 14 

november. Overleg met de locatiemanager Irma Dimmedal vond plaats tijdens deze vergaderingen, of 

soms afzonderlijk.  

 

4 Activiteiten 
De volgende activiteiten werden voor de promotie van de SVOP verzorgd of ondersteund door de 

Stichting:  

 Aanwezigheid in de Oude Plataan bij de Voorjaarsmarkt; 

 De Paasattentie voor de bewoners en aanwezigheid bij de Paasviering;  

 Ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan van de Oude Plataan op 24 mei 2017 

een financiële bijdrage en een schriftelijke bijdrage aan het jubileumboekje;  

 Bij het Sinterklaasfeest een attentie voor de bewoners;  

 Het aanleveren van persberichten (soms met foto’s) voor opname in de Regiobode; 

 Contacten met fondsen en sponsoren; 

 Het aanbieden van het Jaarverslag 2016 aan alle donateurs en bewoners en, inclusief op 

indirecte wijze, ook hun familieleden;  

 Het bieden van hand- en spandiensten t.b.v. de Voorjaarsmarkt: verspreiding flyers in Dieren-

Zuid; taarten verkoop tijdens de Voorjaarsmarkt; 

 Actualisering van de informatiefolder van de Vrienden van de Oude Plataan 

 

5 Projecten en attenties 
Gerealiseerd:  

 Paasattentie; 

 Sinterklaasattentie.  

 Financiële ondersteuning ten bedrage van € 7000,-- t.b.v. de aanschaf van SilverFit Mile en 

SilverFit Alois. Dit betreft hulpmiddelen t.b.v. spel en activiteit voor de bewoners. 

 

In voorbereiding:  

- windscherm voor het nieuwe terras 

- zorgrobot ZORA 

- Tovertafel, hulpmiddel met diverse spelvormen t.b.v. activering 
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6 Donateurs / Giften  

Aantal donateurs per 31 december 2017: 14   totaalbedrag in 2017:  € 393 

Aantal giften: 2      totaalbedrag in 2017:  € 200 

  

7 Financieel jaarverslag 2017  (separaat) 

Het financieel jaarverslag 2017 is afzonderlijk bijgevoegd. Hierin is de Rekening 2017 en de 

Begroting 2018 in euro’s opgenomen. 

In de balans is te zien dat ons vermogen is € 15.684 bedraagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


