Jaarverslag 2020 Stichting Vrienden van verpleeghuis Sint Elisabeth
Verslag van het bestuur over 2020
Algemeen
De stichting is opgericht op 28 september 1988.
In verband met de fusie tussen de Stichting De Opbouw en de toenmalige exploitant van verpleeghuis Sint
Elisabeth te Lage Vuursche, de “Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein te Driebergen-Rijsenburg”
zijn de statuten van onze stichting op 9 juli 2014 geheel opnieuw vastgesteld.
Sinds 1 januari 2016 is verpleeghuis Sint Elisabeth onderdeel van de zorgorganisatie “Lyvore”
die weer onderdeel is van de zorgorganisatie “De Opbouw. “
In oktober 2018 heeft het verpleeghuis een nieuwe behuizing betrokken op hetzelfde terrein, onder de
naam “Park Elisabeth”. De naam van onze Vriendenstichting is ongewijzigd gebleven.
De stichting heeft als hoofddoel:
“Het bevorderen van en verlenen van steun aan het verpleeghuis Sint Elisabeth te Lage Vuursche en
(groepen van) bewoners daarvan”.
Het bestuur streeft er daarbij naar vooral wensen van het verpleeghuis ten behoeve van de bewoners van
Sint Elisabeth te vervullen die niet uit het reguliere budget bekostigd kunnen worden.
De stichting is statutair gevestigd te Utrecht.
Het correspondentie adres is : Postbus 152, 3730 AD Soest
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4118 9500.
De stichting heeft de ANBI status, nummer 8157.56.604
Per 31 december 2020 werd ons bestuur gevormd door:
C.J. Vroon, voorzitter
W.H. van de Wal, secretaris-penningmeester
R.G.C. Dierick
G. A.B. Tolboom
Mw. G. A. Vesters
Overeenkomstig het bepaalde in de statuten is de heer Vroon benoemd op voordracht van “De Opbouw”.
De heren Dierick en Van de Wal zijn benoemd op grond van ”hun worteling in de samenleving”.
De heer Tolboom is benoemd op voordracht van de toenmalige cliëntenraad van verpleeghuis Sint
Elisabeth. Omdat verpleeghuis Sint Elisabeth al enige tijd geen cliëntenraad meer heeft, heeft er, anders
dan in de statuten voorzien, geen voordracht voor de benoeming van een tweede bestuurslid door de
cliëntenraad plaats kunnen vinden. Zoveel mogelijk in de geest van de statuten heeft ons bestuur daarom
Mw. G.A. Vesters tot bestuurslid benoemd, dit op grond van haar binding, als vrijwilligster, met de cliënten
van verpleeghuis Sint Elisabeth.

Bestuursleden gezocht
Enkele leden van ons bestuur wensen binnenkort terug te treden. Belangstellenden voor een
bestuurslidmaatschap wordt daarom verzocht contact op te nemen met een van de huidige bestuursleden,
of met de manager intramurale zorg van Lyvore, de heer Ton Vissers.
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Vervulde wensen van verpleeghuis Sint Elisabeth
Sinds 2009 heeft onze stichting de volgende wensen van verpleeghuis Sint Elisabeth ten behoeve van de
bewoners kunnen vervullen:
= aanschaf patiënten rolstoelbus (2009)
= aanschaf elektrische duw rolstoel (2011)
= aanschaf brain trainer (2012)
= bekostiging optreden Diva dichtbij (2013)
= bekostiging inhuren Hinnikwagen (2013)
= bijdrage in kosten boerderijdieren zomerfeest (2014)
= aanschaf fietslabyrint (2014)
= bekostiging nieuwe beplanting binnentuin (2014)
= bijdrage in kosten Chinese thema week (2014)
= bekostiging inhuren “Hinnikwagen” (2015)
= bekostiging optreden “Vergeet Mij Nietjes” (2015)
= bekostiging optreden “Diva Dichtbij” (2015)
= update fietslabyrint (2016)
= reparatie duofiets (2016)
= bekostiging optreden “Diva Dichtbij” ( 2017)
= bekostiging consumpties van de “Elisabeth wandelingen” (2017 en 2018)
= Scarabee schilderbenodigdheden (2018)
= Optreden “Vivendi” (2018)
= Bijdragen aan festiviteiten opening “Park Elisabeth” en “parkbanken” (2018)
= Bekostiging optreden “Diva Dichtbij” (2019)
= soundbar (2019)”
= bekostiging van de optredens van twee draaiorgels en een zangkoor (2020)
= bekostiging van twee “mofie beweeg sticks” (2020)
Onze stichting heeft voorts in 2020 een bedrag van € 4.400 toegezegd als bijdrage in de bekostiging van
het in de tuin van Park Elisabeth aangelegde “natuur-beleving-pad”. Deze bijdrage is in mei 2021 voldaan.
In het komende jaar te vervulde wensen .
Onze Stichting is voornemens weer een optreden te bekostigen van “Diva Dichtbij” en wellicht ook van één
of meer andere kleine muziekgezelschappen.
Balans Stichting Vrienden van verpleeghuis Sint Elisabeth per 31 december 2020 en 2019, in €
ACTIVA
ING betaalrekening
ING zakelijke bonus spaarrekening

PASSIVA
Kapitaal
Nog te betalen bijdrage natuurpad

31 december 2020

31 december 2019

5.524,25
30. 182,86
-------------35.707,11
========

8.443,17
30.167,78
------------38.610,95
========

31.307,11
4.400,00
------------35.707,11
========

38.610,95
-----------38.610,95
========
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN

2020

2019

Donaties
Restitutie depot Elisabeth wandelingen
Rente bank

100,00
320,00
15,08

875,00

Totaal baten

--------435,08

-------890,08

117,79
7.621,13
-----------7.738,92
------------7.303,84
========

111,88
892,00
----------1.003,88
-----------113,80
======

15,08

LASTEN
Kosten betalingsverkeer
Vervulde wensen Sint Elizabeth:
Totaal lasten
Nadelig saldo

-/-

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
Specificatie kosten van in 2020 vervulde wensen Sint Elisabeth:
Mofie beweegsticks
Muziekoptredens
Bijdrage natuurpad
Totaal

2.495,63
725,50
4.400,00
--------7.621,13

Aldus vastgesteld door het bestuur in de vergadering van donderdag 1 juli 2021
w.g. C. J. Vroon, voorzitter
w.g. W.H. van de Wal, secretaris-penningmeester
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