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Jaarverslag 2016 van de Vereniging Vrienden van Hofstaete & Intermezzo,  
v/h Vrienden van het Verpleeghuis Gelders Hof 

 
Hiermee nodigt het bestuur van de Vereniging Vrienden van Hofstaete & Intermezzo u uit voor de 
algemene ledenvergadering (ALV). Deze wordt dit jaar gehouden op woensdag 5 april 2017, 
aanvang 19.30 uur bij Intermezzo en is bedoeld voor alle leden van de Vereniging die hierbij van 
harte worden uitgenodigd om die avond aanwezig te zijn.  
 
In de ALV wordt, zoals in de statuten van onze Vereniging is vastgelegd door het bestuur 
verantwoording afgelegd voor het beleid, dat het afgelopen jaar is gevoerd. 
Deze verantwoording vindt plaats door middel van dit jaarverslag en de algemene ledenvergadering 
waarin deze verslaglegging het belangrijkste onderwerp vormt.  
In de jaarvergadering wordt ook de definitieve jaarrekening, die pas vlak voor de ALV kan worden 
vastgesteld, geagendeerd, toegelicht en goedgekeurd.  
Voor de leden die hierin geïnteresseerd zijn ligt deze jaarrekening vanaf maandag 14 maart ter inzage 
bij de penningmeester. 

1. Vergaderingen 
Het bestuur van de Vrienden heeft dit jaar vijf keer vergaderd, op 21 januari, 8 maart, 2 mei,  
25 augustus en 19 oktober. 
Daarnaast zijn er diverse gesprekken gevoerd met het management van Intermezzo en Hofstaete 
om af te stemmen over de bijdragen van onze Vereniging aan activiteiten voor bewoners en over 
het gebruik van onze Vriendenbus.  
 

2. Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering werd  gehouden op 6 april 2016. Aanwezig waren het voltallige 
bestuur en 12 leden. In de vergadering kwam onder andere de door het bestuur voorgestelde 
naamswijziging van de Vereniging in de statuten aan de orde. Er waren niet de statutair 2/3 deel 
van het aantal leden aanwezig om hierover een besluit te nemen.  
Een tweede ALV werd gehouden op 2 mei 2016 met als enige agendapunt de wijziging van de 
statuten. Aanwezig waren het bestuur en 5 leden, statutair voldoende om een besluit te nemen. 
Alle leden stemden in met de voorgestelde wijziging. 
Op 27 september is de akte van wijziging van de statuten gepasseerd bij de notaris. De naam van 
onze Vereniging is nu: 
                         “Vereniging Vrienden van Hofstaete & Intermezzo” 
 

3. Hofstaete & Intermezzo 

 Hofstaete 
Hofstaete, de laagbouw, heeft twee afdelingen. De afdeling Margriet die is gericht op 
dementerenden met gedragsproblemen en de afdeling Jasmijn die zich richt op bewoners  met 
psychische stoornissen die zich voordoen op latere leeftijd die behoefte hebben aan structuur. 

 Intermezzo 
Intermezzo, de hoogbouw, richt zich op bewoners voor tijdelijke verpleging. Voor een deel voor 
revalidatie na een ziekenhuis verblijf en voor een deel voor tijdelijke verblijf zoals crisisopvang 
en een tijdelijke opname om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Ook worden mensen tijdelijk 
opgenomen die wachten op een definitieve plaatsing in een ander huis. 
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4. Ledenbestand 

 Ledental 
Het aantal leden laat een licht herstel zien ten aanzien van de voorgaande jaren. Het ledental is 
in 2016 ten opzichte van 2015 weer toegenomen van 386 naar 402 leden. Een toename van 16 
leden. Het resultaat van 26 opzeggingen en 42 nieuwe leden. Het bestuur is hier blij mee, maar 
de Vereniging kan nog veel nieuwe leden gebruiken om ons te kunnen blijven inzetten voor de 
bewoners. 
 
Het bestuur wil hierbij alle leden van de Vereniging van harte bedanken voor hun 
lidmaatschap en bijdragen! 
Dank zij uw lidmaatschap kunnen we financiële bijdragen geven aan activiteiten die het leven 
van de bewoners van Hofstaete en Intermezzo veraangenamen en kan de Vriendenbus blijven 
rijden. 
In deze tijd met veel veranderingen in de zorg is uw steun meer dan hard nodig!! 
 

5. Contributie 
In 2016 hebben we € 7826,00 aan contributies is ontvangen. Dit is een toename ten opzichte van 
2015 van € 459,00. Dit is voornamelijk te danken aan de toename van het ledental en van leden 
die hun bijdrage hebben herzien. 
De minimale contributie van onze Vereniging is  € 15,00. 
Hoewel het bestuur blij is met elke bijdrage willen we toch ook aan de overige leden vragen , om 
hun bijdrage in dit licht te herzien. 

 Automatische incasso 
Voor leden  die een machtiging voor incasso hebben afgegeven voor het innen van hun 
contributie zal de incasso plaats vinden op 28 februari 2017 
Ons incassant-id is NL88ZZZ401214930000 en uw machtigings-id staat boven uw naam op de 
adressticker. 

  Acceptgiro 
Een aantal leden betaalt nog met een acceptgirokaart zij treffen die als bijlage aan. De 
overschrijfkosten die de Vereniging hiervoor moet betalen zijn hoog. Geld dat we beter kunnen 
besteden aan de bewoners. 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. 

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

 Onze Vereniging is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit geeft de leden en de 
Vereniging een mogelijkheid tot fiscale voordelen. De gegevens van onze Vereniging zijn terug te 
vinden op: 
http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/vrienden-van-het-verpleeghuis-gelders-hof 
 

6. Giften 
De Vereniging heeft dit jaar giften ontvangen, met een totaal bedrag van € 736,50. 
Ook dit jaar hebben de chauffeurs van de Vriendenbus hun fooienpot als gift geschonken aan de 
Vereniging. 
 

7. Wensen van Hofstaete en Intermezzo in 2016 
In 2016 hebben we een financiële bijdrage gegeven aan de onderstaande activiteiten die zijn 
georganiseerd bij Hofstaete en Intermezzo:  

  

http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/vrienden-van-het-verpleeghuis-gelders-hof
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 Toegezegd Gerealiseerd 

Hofstaete en Intermezzo:   

Vriendendag €  2500,00 €   2020,00 

Hofstaete:   

Proeverij bij Jasmijn en Margriet €    500,00 €   490,00 

Vakantieweek bij Jasmijn en Margriet €    500,00 €   500,00 

BBQ en nog een kwartaal activiteit €  1000,00 €   860,00 

Pannenkoeken bakken met extraatje €    500,00 €   460,00 

Bijdrage voor lampen €    600,00 €   620,00 

Bijdrage aan een overkapping €    750,00 €   750,00 

Intermezzo:   

Lentedag,vakantieweek, Multi-culti en kerstmarkt €   2000,00 €  2420,00 

50er jaren aankleding verdieping  4 €    500,00 €    650,00 

Chinees buffet verdieping  4 €    500,00 €   420,00 

Beeld- en geluidmateriaal verdieping  4 €    300,00 €   200,00 

Paar keer uit eten verdieping  3 €    750,00 €   800,00 

 
De “Vriendendag”, het jaarlijks terugkerende evenement, was dit jaar op 8 september en ook nu 
was het weer een groot succes. De bewoners hebben genoten van een echt Hollands feestje met 
muziek, attracties, kramen en lekkernijen. Omdat de bewoners van Hofstaete fysiek en psychisch 
niet meer instaat zijn een gezamenlijk feest bij te wonen is het apart uitgevoerd in Hofstaete en 
Intermezzo met een tussentijdse verhuizing. Een ware prestatie van de organisatoren. Het 
bestuur gaat mee in de conclusie van de organisatoren dat het verhuizen van locatie toch erg 
bezwaarlijk is voor zowel bewoners als organisatoren en dit niet meer in deze vorm herhaald 
moet worden. Daarom is besloten om de bijdrage die we hiervoor jaarlijks ter beschikking stellen 
in twee gelijke delen toe te zeggen aan Hofstaete en Intermezzo om een bij de bewoners 
passende “Vriendendag”te organiseren. 
Maar dit is niet de enige activiteit waar de bewoners van hebben genoten. Van alles wat 
georganiseerd is hebben ze veel plezier gehad, een zonnetje in hun vaak lege bestaan. 
 

8. Wensen Hofstaete en Intermezzo voor 2017 
Van Hofstaete en Intermezzo hebben we een aanvraag voor financiële ondersteuning van een 
aantal activiteiten in 2017 ontvangen waarvan we de volgende hebben toegezegd: 
 

 Toegezegd 

Hofstaete:  

Kwartaal activiteit                             Totaal: €    2000,00 

Zo nu en dan een wijntje, advocaatje €    400,00 

Pannenkoeken bakken met extraatje €    500,00 

Vriendendag €    1250,00 

  

Intermezzo:  

Kwartaalactiviteit dagbesteding        Totaal: €    2000,00 
Belevingsgericht materiaal etage 4 €    500,00 

Chinees buffet verdieping  4 €    500,00 

Een etentje voor verdieping 3 €    500,00 

Vriendendag €    1250,00 
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9. Gebruik van de vriendenbus 
De stijgende tendens die zich aan het eind van 2015 liet zien in het gebruik van de Vriendenbus 
heeft zich doorgezet. De Vriendenbus is aanzienlijk meer gebruikt voor individuele ritten en 
rondritten dan in de voorgaande jaren. 

Als we naar de verdeling van de gereden kilometers over de huizen waar we voor rijden kijken 
dan blijkt dat de bewoners van Hofstaete weinig gebruik maken van de Vriendenbus. Zij zijn 
psychisch en fysiek niet meer in staat om te reizen. De bewoners van Intermezzo maken 
regelmatig gebruik van de bus voor zowel rondritten, een bezoek aan tuincentra of individuele 
ritten. Bij de Oude Plataan wordt regelmatig een rondrit met bewoners in de omgeving 
georganiseerd. Bij Beverode wordt, ondanks veel inspanningen, nog nauwelijks van de bus 
gebruik gemaakt. 

Als de bus niet is gepland voor bewoners kan de bus worden gebruikt door goede doelen. De 
Zonnebloem heeft een aantal keren gebruik gemaakt van de bus.  
De algemene kilometers die zijn gemaakt zijn nodig voor het onderhoud van de bus. 
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10. Tarieven van de Vriendenbus 
Door het bestuur is besloten de tarieven voor de Vriendenbus voor 2016 niet te verhogen. Ook 
voor 2017 worden de tarieven niet aangepast. 
 

11. Vrijwillige chauffeurs 
De Vriendenbus wordt gereden door vrijwillige chauffeurs. Deze groep van ca.20 vrijwilligers is 
van groot belang voor de inzet van onze bus. Zij hebben het afgelopen jaar weer belangeloos 
voortreffelijk werk verricht ten dienste van de bewoners. Bij de Oude Plataan wordt de 
Vriendenbus gereden door 3 vrijwillige chauffeurs.  
Namens onze Vereniging hebben ze, als blijk van waardering, met dank voor de verleende 
diensten, een paasbrood ontvangen. 
Er zijn dit jaar twee chauffeursbijeenkomsten geweest op  30 maart en 10 oktober. 
 

12. Promotie van de Vrienden, ledenwerving 
 Het nog meer zichtbaar maken van de Vrienden van Hofstaete & Intermezzo is een belangrijk 
uitgangspunt van het bestuur. Het bestuur heeft hier vorm aan gegeven door meer aanwezig te 
zijn bij de door de Vereniging gesponsorde activiteiten om bij de aanwezige familie en kennissen 
het werk van de Vrienden te promoten en leden te werven voor de Vereniging. 

 Regiobode  
Een aantal activiteiten, die door onze vereniging zijn ondersteund, zijn zichtbaar gemaakt voor 
het grote publiek door een artikel in de Regiobode, voorzien van een foto. Van de “Vriendendag” 
is op een prominente plaats een uitgebreid artikel gepubliceerd. 

 Kerstmarkt   
In 2016 is een kerstmarkt georganiseerd bij Intermezzo. Dit was een door de Vrienden 
gesponsorde activiteit die erg gezellig was en druk werd bezocht.  

 Folder en website 
In goede samenwerking met Attent is een nieuwe folder voor de Vereniging ontworpen met 
onze nieuwe naam. Voor leden die een nieuw lid op willen geven: de folder is verkrijgbaar bij 
de penningmeester, de secretaris en de receptie van Intermezzo. 
Aan de website van Attent is ook een pagina toegevoegd voor onze Vereniging.  
http://www.attentzorgenbehandeling.nl/client-en-familie/vereniging-vrienden-van-hofstaete-
intermezzo 
  

13. Samenstelling van het bestuur 
In 2016 is dhr. W. Sonderlo afgetreden als penningmeester en kan statutair niet meer benoemd 
worden omdat hij al 12 jaar bestuurslid is geweest van onze Vereniging. Dhr. T.M.G. Damen is 
hem opgevolgd als penningmeester. 
Dhr. C. de Ruiter is in 2016 herbenoemd als bestuurslid voor een tweede periode. 
 

 
 
 
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: G.H. Pullen A. Diepenbrocklaan 12 6952 BT Dieren tel: 0313 420345 
Chauffeurcontacten: G. Radstake Corn. Dopperlaan11 6952CA Dieren Tel: 0313 496270 
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