Januari 2019

Secretarieel Jaarverslag 2018 Stichting Vrienden van Dementievriendelijk
Meierijstad
Oprichting van de stichting in 2016
Aanleiding tot de vorming van de stichting was het initiatief van mevr. MJ Keurlings- Simons om te
komen tot een herinneringsboek m.b.t. gemeente Veghel, welke in 2017 is opgegaan in Meierijstad.
Het boek kreeg de titel mee: ‘Om niet te vergeten … beelden en woorden kleuren de gemeente
Veghel ‘. Hierin werden grafische tekeningen ,foto’s en teksten op creatieve wijze aan elkaar
verbonden. Een boek voor jong en oud om doorheen te bladeren ,te ontdekken, actief in te kleuren
en verhalen op te halen. Verkoop en sponsering van het boek brachten een batig saldo van
€ 18.232,25 op.
Om deze gelden te beheren werd bij notaris A. van den Boogaard te Veghel op 28 april 2016 de
Stichting Vrienden van Dementie Vriendelijk Meierijstad opgericht.
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
•
FEM ( FER) van Campen
voorzitter
•

JIC ( Alda) Gloudemans

lid

•

FWM ( Frits) Sanders

secretaris /penningmeester

Het doel van de stichting is :
Het ondersteunen van de doelstellingen van een dementievriendelijke gemeenschap in de gemeente
Meierijstad, waarbij de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt
vergroot. De stichting richt zich vooral op thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers
Ondersteuning voor projecten is mogelijk door een aanvraag met financiële onderbouwing in te
dienen bij de secretaris van de stichting. In nauw overleg met de stuurgroep Dementievriendelijk
Meierijstad zal bekeken worden of de aanvraag gehonoreerd kan worden
De stichting liet zich op 2 mei 2016 inschrijven bij de kamer van koophandel onder de naam St.
Vrienden van Dementie Meierijstad KvK nr. 6595024.
Een aanvraag voor de ANBI status werd door de belastingdienst vooralsnog afgewezen, omdat
daarvoor de statuten gewijzigd moeten worden.
Op 4 mei 2016 werd een rekening- courant geopend bij de Rabo Bank In Veghel. Dhr. van Campen en
dhr. Sanders zijn beide tekeningsbevoegd.
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Het bestuur van de stichting is in 2018 3 maal bij elkaar geweest.

Activiteiten Stichting in 2018
Fotoproject ‘Inzoomen op …….. Leven met dementie
Voor de foto-expositie , die in 2017 door de Stichting is gefinancierd, was van verschillende zijde
belangstelling. Alleen diende er nog fotolijsten te worden aangeschaft. Zo informeerde twee
Vlaamse steden naar het project en werden de foto’s op verzoek van de provinciale
welzijnsorganisatie ZET getoond rondom de 10e interregionale conferentie Dementievriendelijke
Gemeenten Noord Brabant en Vlaanderen in het provinciehuis in Den Bosch. Verder vroeg de
Watersteeg in Veghel ons om de foto’s enkele maanden in de centrale bezoekersruimte te hangen.
Project Creatieve Werkmap
De Stichting heeft meegewerkt aan het beschikbaar stellen van financieren van tekeningen op groot
formaat voor het inkleuren door mensen met een beperking . De map werd op zaterdag 24 febr.
gepresenteerd aan belangstellenden .De tekeningen zijn zowel los als in een werkmap te koop. Het
project is ontwikkeld vanuit het Atelier Bijzonder Ontmoeten, een zaterdagse ontmoetingsochtend
waar mensen met geheugen problemen en anderen samenkomen met hun familieleden of
verzorgers om creatief bezig te zijn. Alle zorginstellingen in Meierijstad hebben gratis een exemplaar
van de map mogen ontvangen. In totaal zijn 480 platen gedrukt. De stichting heeft alle kosten
voorgefinancierd. De exploitatie zal de stuurgroep DVG Meierijstad voor haar rekening nemen.
Kwiekroute Veghel
Naast een donatie van supermarkt Lidl in 2017 ontving de Stichting ook nog een donatie van de
Stichting Krollenloop Veghel voor het inrichten van een zgn.’ Kwiekroute’ in het centrum van
Veghel. Ook de gemeente Meierijstad deed via een subsidie een flinke duit in het zakje in de vorm
van een subsidie van € 7.059,00 , zodat alle kosten door de Stichting konden worden betaald. Voor
mensen met dementie is het van belang om in beweging te zijn. De’ Kwiekroute ‘probeert hen
daartoe volgens een concept van straattegels met daarop iconen te stimuleren.
Op vrijdag 12 oktober kon de’ Kwiekroute’ onder grote belangstelling door wethouder Eus Witlox
worden geopend. Hopelijk zal zij regelmatig gebruikt gaan worden.
Beursvloer Meierijstad
Op 17 april vond er in ROC de Leijgraaf een succesvolle ‘Beursvloer ‘plaats waarbij organisaties ,
verenigingen concrete diensten konden vragen aan aanbieders uit het bedrijfsleven. Daarbij diende
wel een tegenprestatie te worden vastgelegd.
DVG Meierijstad heeft aan de ‘Beursvloer’ deelgenomen en had drie concrete vragen:
- Wie kan een promo film maken voor DVG Meierijstad ?
- Wie kan voor DVG Meierijstad 6000 folders en 200 affiches drukken ?
- Wie kan DVG Meierijstad helpen aan een aantal Ipod shuffles om mensen met dementie
muzikaal te ontspannen en van hun voorkeur muziek te laten genieten ?
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ROC de Leijgraaf stelde zich garant voor promo-film, folders en posters. Lanthopus X was bereid
Ipods te verzamelen.
Als tegenprestatie werd met ROC de Leijgraaf afgesproken, dat de stichting een tweetal lunches voor
haar rekening zou nemen , waarbij studenten met de filmopdracht mensen met dementie en hun
mantelzorgers konden ontmoeten. De lunches hebben in nov. in Veghel en Schijndel plaatsgevonden.
De promo- film zal 24 jan 2019 gepresenteerd worden.
Website DVG Meierijstad
In de oude gemeente Veghel kon de website van DVG Veghel gekoppeld worden aan de website van
de gemeente als gemeentelijk project. De nieuwe gemeente Meierijstad voert een ander
communicatiebeleid, waarbij een dergelijke koppeling niet meer mogelijk is. Daarom is besloten om
een nieuwe website t.b.v. DVG Meierijstad te bouwen. De gemeente heeft besloten om tot en met
2020 zowel de eenmalige kosten als de jaarlijkse kosten van ± € 245,- voor haar rekening te nemen.
Vanaf 2021 zullen de kosten ten laste van de stichting komen.
Het is de bedoeling, dat de website in 2019 gelanceerd kan worden.
Aanvraag ANBI
Voor het aanvragen van de ANBI status moet de stichting beschikken over een website waarop zij
haar jaarverslagen kan publiceren. De bedoeling is om dit in 2019 te gaan doen op de website van
DVG Meierijstad. Tevens moet er nog een kleine wijziging in de statuten plaatsvinden alvorens er
een nieuwe aanvraag voor het verkrijgen van de ANBI status gedaan kan worden.
Na het verkrijgen van de ANBI status is het gemakkelijker om gelden t.b.v. DVG Meierijstad te
ontvangen en kan hierop mogelijk beleid gemaakt worden.
Aanvragen subsidie
Om de stichting DVG Meierijstad voldoende armslag te geven om projecten ter hand te nemen en te
blijven uitvoeren , is in overleg met de ambtenaar welzijn van de gemeente besloten om in 2019 een
subsidieverzoek voor het jaar 2020 in te dienen.
Dementiebrillen
Vanuit het project promo film DVG Meierijstad zijn contacten gelegd met de firma Into Dementia. De
firma is bereid geweest om de studenten een les aan te bieden met drie virtual reality brillen waarbij
de studenten in de wereld van de dementerende konden kijken.
Binnen DVG Meierijstad leeft de overtuiging dat deze dementiebrillen een belangrijk middel kunnen
zijn om bij mantelzorgers en anderen meer begrip te laten groeien voor de wereld van de
dementerenden. Samen met stichting Zet , de firma Into Dementia en DVG Meierijstad wordt
bekeken of in 2019 een pilot project kan worden opgezet vanuit de bibliotheken in Meierijstad.
Het project behelst te komen tot een opzet, opleiding van mensen , beschikbaar stellen van drie
brillen en ontwikkelingsinzet voor het project. Hieraan is nog wel een flink kostenplaatje verbonden.
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jan 2019
Financieel jaaroverzicht 2018
Stichting Vrienden van Dementievriendelijk Meierijstad

In kas 01-01-2018

rekening Rabo bank

€ 16.542,42

Inkomsten 2018
Stichting Krollenloop

€ 2.500,-

Gemeente Meierijstad subsidie

€ 7.059,00

Diverse verkoop

€

25,-

Opbrengst kerstactie gemeente Meierijstad

€

600,-

Donatie Robert Danse

€

854,65

Stichting Alzheimer OSS, Uden ,Meierijstad
Inzake restant RABO clubkas

€ 1.979,61
__________

Totaal inkomsten 2018

€13.018,26
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