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STICHTING VRIENDEN VAN WAARDEBURGH

De Stichting Vrienden van Waardeburgh heeftals doel extra voorzieningen te realiseren, dan wel
financieel te faciliteren voor de cliënten van Stichting Waardeburgh. Het gaat daarbij om voorzieningen
die niet uit het reguliere budget te realiseren zijn en die een waardevolle bijdrage leveren aan het leven

en welzijn van de cliënten.

Het bestuur van Stichting Vrienden van Waardeburgh bestaat geheel uit vrijwilligers die voor hun

werkzaamheden geen enkele vergoeding ontvangen. |n2020 was de samenstelling van het bestuur als
volgt:

Naam
Gijs Vonk
JokeVeerman
Angrid van Heruuijnen
Rita van Ferneij
Leo Koppelaar
Jan Schenk
Peter van Wijngaarden

Functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
tid
lid
lid
tid

Vertegenwoord i ger I ocatie
De Waard
De Waard
Waardeburgh
Overslydrecht
Parkzicht
De Waard
Pedaja

Door afle maatregelen i.v.m. Corona heeft het bestuur in 2020 slechts 1 keer kunnen vergaderen . Deze
vergadering vond plaats in januari 2020. In deze vergadering werd het bestuur van de Vrienden door de
heer P. de Wit, bestuurder van Waardeburgh, geihformeerd over alle ontwikkelingen binnen de

organisatie. Alle contacten tussen de bestuursleden vonden de rest van het jaar plaats via digitale
kanalen.

Helaas was de situatie voor alle cliënten en medewerkers het hele jaar zuaar. Daarom heeft het bestuur
in november besloten alle cliënten, zowel in de locaties als thuiswonend, half december een kleine
attentie te bezorgen. En gezien de zeer uitzonderlijke en aflare tijd ook de medewerkers met een kleine

attentie een hart onder de riem te steken.

Eind december ontvingen wij via verschillende kanalen, waaronder de cliëntenraden, verzoeken voor een

bijdrage in de kosten voor de aanschaf van diverse materialen. Het betreft o.a. een elektrische
rolstoelfiets voor Parkzicht. Voor Pedaja een keyboard met toebehoren om orgelspel op de verschillende
woongroepen mogelijk te maken + een QwiekUp pakket. Dit is een zorgondersteunend product waarmee
in iedere ruimte een beleving gecreëerd kan worden door projecties op muur of plafond. Ook voor
Overslydrechtworden er materialen aangeschaft voor het bieden van belevingsgerichte zorg. Locatie De
Waard komtlater in2O21 nog meteen aanvraag.
Na overleg met bestuur/management is door De Vrienden besloten de aanvragen te honoreren. Aanschaf
van de aangevraagde materialen zal in de loop van2021 plaatsvinden.

Contact
Op de website van stichting Waardeburgh is een link geplaatst naar stichting Vrienden van Waardeburgh.
Ons mailadres is: Vrienden@waardeburqh.nl.


