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          Februari 2021 

Secretarieel Jaarverslag 2020  

Stichting vrienden van Dementievriendelijk Meierijstad 

INLEIDING 

Historie van de stichting 2016 

Aanleiding tot de vorming van de stichting was het initiatief van mevr. Marie José Keurlings- Simons 

om te komen tot een kijk- en herinneringsboek  in 2016 m.b.t. het afscheid van de  gemeente Veghel, 

die in 2017 is opgegaan in de gemeente 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. Het werd  een boek voor jong en oud om doorheen te bladeren ,te ontdekken, actief in 

te kleuren en verhalen  mee op te halen.  Verkoop  en sponsering van het boek brachten  een batig 

saldo van  € 18.232,25 op. Marie José en de andere medewerkers aan het boek wilde dit batig saldo 

beschikbaar stellen voor een fonds t.b.v. dementie vriendelijk Meijerijstad, mede  ook  doordat de 

vader van Marie José aan de ziekte van Alzheimer lijdt. 

Om de gelden te beheren werd bij notaris A. van den Boogaard te Veghel op 28 april 2016 de 

Stichting Vrienden van Dementie Vriendelijk Meierijstad  opgericht.   

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. 

Op 4 mei 2016 werd een rekening- courant geopend bij de Rabo Bank In Veghel. Dhr. van Campen en 

dhr. Sanders zijn beide tekeningsbevoegd.           

Het bestuur van de stichting 

Bestuursleden van de Stichting zijn: 

 • FEM ( FER)  van Campen voorzitter 

• JIC ( Alda) Gloudemans  lid 

• FWM ( Frits)  Sanders  secretaris /penningmeester 
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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 of bij de voorzitter van de regiegroep Dementievriendelijk 

Meierijstad. De regiegroep Dementievriendelijk Meierijstad bepaalt waar de gelden van de stichting 

voor worden ingezet.  

De  regiegroep Dementievriendelijk Meierijstad  is samengesteld uit vertegenwoordigers van 

welzijns- en zorginstellingen , de bibliotheek, de  gemeente , alzheimervereniging NO Brabant afd. 

Uden/Veghel en iemand uit het bestuur van de stichting Vrienden van Dementie Vriendelijk 

Meierijstad. 

Activiteiten van de Stichting in 2020 

Het bestuur van de stichting is in verband met de corona-pandemie in 2020 slechts 2 maal bij elkaar 

geweest. De volgende onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest. 

Aanvulling Statuten 

In 2020 heeft het bestuur van de stichting tot de volgende aanvulling op de statuten besloten : 

 “Het bestuur van de Stichting Vrienden van Dementievriendelijk Meierijstad beluit , 

dat bij opheffing van de stichting de resterende gelden in ieder geval gaan naar een 

andere stichting/organisatie met het ANBI keurmerk. In het geval het bestuur van de 

stichting bij het beëindigen van de stichting  niet in staat is zelf te beslissen zullen de 

resterende gelden worden overgeheveld naar de Stichting Alzheimer Nederland t.b.v. 

de regio NO Brabant in het bijzonder de gemeente Meierijstad.” 

Huishoudelijk reglement 

Naar aanleiding van gesprekken met het bestuur van de stichting  en de regiegroep dementie 

vriendelijk Meierijstad, waarin de volgende partijen participeren: Gemeente Meierijstad ,Ons 

Welzijn, Welzijn De Meierij,  Brabantzorg, Bibliotheken Meierijstad, afdeling Alzheimer Nederland NO 

Brabant, Vivent ‘Het Andere Wonen’ en stichting Vrienden van dementie vriendelijk Meierijstad,  is 

besloten om een huishoudelijk reglement op te stellen , waarin plaats en bevoegdheden van bestuur 

en regiegroep zijn geregeld. De belangrijkste bepalingen zijn : 

a. De regiegroep heeft het primaat om projecten aan te dragen 

b. De stichting voert slechts projecten uit op aanwijzing van de regiegroep 

c. De stichting voert geen zelfstandig beleid 

d. De stichting beheert en verantwoordt de verworven gelden aan de hand van een 

begroting en een jaarafrekening. 

e. De stichting vraagt subsidie aan en verzorgt aanvragen voor fondsenwerving en 

draagt zorg voor de verantwoording. 
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Beide partijen hebben ingestemd met het opgestelde huishoudelijk reglement.  De aanvulling op de 

statuten en het huishoudelijk reglement zijn als bijlage aan deze jaarrekening toegevoegd. 

Fotoproject  ‘Inzoomen op  …….. Leven met dementie 

De foto-expositie mensen met dementie heeft enkele maanden in het dorpshuis ‘klooster Zijtaart’ 

gehangen. Het lag in de bedoeling om deze ook nog enkele maanden in het dorpshuis in Boerdonk te 

exposeren. Corona gooide echter roet in het eten. We hopen in 2021 toch nog enkele malen de foto-

expeditie in Meierijstad te kunnen ophangen. 

Website DVG Meierijstad 

Op 15 april 2019 werd de website https://www.dementievriendelijkmeierijstad.nl/  van DVG 

Meierijstad gelanceerd.  Oorspronkelijk zou de stichting vanaf 2021 de kosten voor de website voor 

haar rekening nemen.  Omdat de stichting echter in 2020 van de gemeente Meierijstad subsidie is 

gaan ontvangen zijn deze kosten  à  € 605,- al in 2020 voor rekening van de stichting gekomen.  

De stichting vrienden van dementie vriendelijk Meierijstad zal haar jaarverslagen op de website 

publiceren. 

Aanvraag ANBI 

Voor het aanvragen van de ANBI status moet de stichting beschikken over een website waarop zij 

haar jaarverslagen kan publiceren.  Inmiddels is aan deze voorwaarde voldaan. In 2020 zou de ANBI- 

aanvraag opnieuw bij de belastingdienst worden ingediend. Echter door drukte i.v.m. corona is dit er 

nog niet van gekomen en dus zal dit in 2021 geregeld gaan worden. Hiervoor is  geen verandering 

van de statuten nodig. 

Subsidie 

In 2020 is voor het eerst een subsidie van € 4000,- van de gemeente Meierijstad ontvangen  om aan 

de dementievriendelijke gedachte in de samenleving gestalte te geven. De subsidie zal in een 

driejarige periode automatisch verstrekt worden. Pas medio 2022 zal een nieuwe aanvraag voor een 

volgende periode ingediend moeten worden. 

VR Dementiebrillen 

Binnen DVG Meierijstad leeft de overtuiging dat de VR dementiebrillen van Into Dementia  een 

belangrijk middel kunnen zijn om bij mantelzorgers en anderen meer begrip te laten groeien voor de 

wereld van de dementerenden. Samen met Brabantzorg /locaties Meierijstad, de bibliotheken in 

Meierijstad , de welzijnsorganisaties Welzijn de Meierij en Ons Welzijn , en de stichting vrienden van 

dementie vriendelijk Meierijstad werd besloten om een licentie en drie brillen voor onbeperkt 

gebruik te kopen van de  firma Into Dementia. De bibliotheek Veghel fungeert als projecthouder. 

Inmiddels zijn de VR brillen gearriveerd, heeft er t.b.v. de vrijwilligers, die geworven zijn een 

instructie plaatsgevonden en is het project via de pers wereldkundig gemaakt. 

Onmiddellijk  bleek er redelijk veel belangstelling te bestaan onder de bevolking om via deze brillen 

kennis te maken met de wereld van de dementerende en kon met hen besproken worden hoe zij 

https://www.dementievriendelijkmeierijstad.nl/
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hierop adequaat konden acteren. Helaas moesten in het najaar de bibliotheken gesloten worden en 

kwam het project stil te liggen.  

 

DVG en kerkdorpen 

Het afgelopen jaar groeide  de belangstelling voor DVG ook in de kerkdorpen. In Erp ontstond een 

actieve werkgroep, die met haar publiciteit door de lezers van de Erpse Krant gekozen wist te worden 

tot nieuwsitem van het jaar 2019. Ook in Zijtaart en Boerdonk is men aan de gang gegaan met 

voorlichting in 2020. In dat kader heeft in Zijtaart de foto-expositie ‘Mensen met dementie’ enkele 

maanden in het ‘Klooster ‘ gehangen. Helaas konden de gemaakte afspraken voor  voorlichting en de 

expositie in Boerdonk door corona geen doorgang vinden. 

Muziek op maat 

Muziek heeft aan mensen met dementie veel te bieden , zo is o.a. gebleken in de 36  gratis 

voorstellingen die de stichting Vivendi in 2019 in Meierijstad mocht uitvoeren via het Frits Starter 

fonds van Jumbo topman Frits van Eerd. Muziek geeft mensen herkenning, brengt hen tot leven en 

raakt hen diep in het hart, het ontroert en maakt blij. Via de regiegroep Dementievriendelijk 

Meierijstad is het project ‘Muziek op maat’ gestart. Zo wordt aan mensen met dementie via de 

bibliotheek een Ipod beschikbaar gesteld waarop de persoonlijke favoriete muziek kan worden 

afgespeeld. De ervaring leert, dat mensen van dementie hiervan nog heel lang kunnen genieten en 

rustig worden. 
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Beholders festival 2020 

Ondanks corona , kon in het najaar het Beholders filmfestival  op de anderhalve meter met een 

beperkt aantal toeschouwers plaatsvinden. Er werden drie films met het thema dementie gedraaid. 

Het was een succes en zeker voor herhaling vatbaar. Hopelijk kan een volgende keer weer goed 

samen worden gewerkt. 

 

Levensboeken 

Het project ‘Levensboeken’ is in st. Oedenrode nog niet van start gegaan. Hiervoor zijn wel gelden 

vanuit de Rooise gemeenschap ontvangen. 

Theater 

In de planning hadden we in 2021 de opvoering van het theaterstuk ‘Strepen op het Raam’ een 

toneelstuk over dementie  in Schijndel op het programma staan. Door corona moest hiervan worden 

afgezien. 

Promofilm Dementievriendelijk Meierijstad 

Er is geprobeerd om met het geschoten film materiaal van de ROC studenten een goede promofilm 

voor Meierijstad te maken. Helaas bleek het materiaal hiervoor niet geschikt te zijn.  

Eet je wijzer 

Aan het project ‘Eet je Wijzer’ kon in 2020 geen nadere invulling worden gegeven. 

 

 



6 
 

Project Dementie vriendelijk ondernemen 

In het kader van Dementievriendelijk Meierijstad kregen een aantal ondernemers in Veghel een 

schilderij aangeboden dat gemaakt is in het Atelier Bijzonder Ontmoeten. 

Moeilijk om kunnen gaan met mensen met dementie is meestal het gevolg van gebrek aan kennis 
over dementie. Met training en scholing is hierin nog veel te bereiken. Behalve een schilderij dat 
gemaakt is door het Atelier Bijzonder Ontmoeten bieden wij vanuit de regiegroep ondernemers 
daarom aan om gratis voorlichting over dementie te komen geven. Winkelpersoneel leert daar 
bijvoorbeeld hoe ze dementie kunnen herkennen en hoe ze in de winkel mensen met dementie het 
beste kunnen benaderen. Met behulp van een VR-bril kunnen ze zelf ervaren hoe het is om dementie 
te hebben.  
De kosten van dit project zijn gedragen door het Atelier Bijzonder Ontmoeten. 
 

 
 

In Schijndel  gingen op woensdag 11 november gingen twee leden van de werkgroep, 

Dementievriendelijke Gemeente Schijndel (DVG) op pad om twee Schijndelse ondernemers in het 

zonnetje te zetten. Deze twee ondernemers zetten zich in het bijzonder in om mensen met dementie 

deel te kunnen laten uitmaken van het gewone leven. Ze ontvangen een speldje met daarop een 

vergeet me nietje, het symbool om mensen met dementie niet te vergeten. Het betrof kapper 

Monique, van Knipt Knap gevestigd aan de Julianastraat en kapper Rien aan de Pegstukken. Beiden 

voelden zich met de onderscheiding zeer vereerd. 
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Wandeling Wereld Alzheimerdag 

Op 3 okt stond er een wandeling gepland in st. Oedenrode in het kader van Wereld Alzheimerdag. 

Helaas kon deze vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. 

Op 24 sept. werd er In Veghel  ter gelegenheid  wereldalzheimer dag  de Kwiekroute gewandeld o.l.v. 

fysiotherapeute  Gonny van Zutven, samen met kinderen van KDV ’t Leeuwtje 

    

DVG Erp 
In Erp is een actieve werkgroep  dementievriendelijke werkgroep ontstaan, die aansluiting heeft 
gezocht bij de regiegroep. Zij organiseerden in 2019 al een foto-expositie  en willen zich bezighouden 
met voorlichting aan bewoners en middenstanders en een bewegingsprogramma. Begin 2020 werd 
de actieve Erpse groep door de lezers van de Erps Courant tot nieuwsmoment van 2019 -2020 
gekozen. 
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Sociale Media 

Vanuit de regie groep is afgelopen jaar een  actuele website  en is het publiek  op facebook en twitter 

steeds actueel geïnformeerd  m.b.t. nieuws over dementie vriendelijk Meijerijstad 

 

Dementievriendelijk Meierijstad 

https://www.dementievriendelijkmeierijstad.nl/ 

https://www.facebook.com/Dvgmeierijstad/ 

https://twitter.com/dvgmeierijstad 

Beleidsvoornemens  2021 

Als de corona-pandemie in de loop van 2021 onder controle komt zullen er weer projecten opgestart 

kunnen worden. Zoals: 

- De voorlichting middels de dementiebrillen 

- Het maken van levensboeken 

- Voorlichtingsbijeenkomsten aan diverse groepen 

- Exposities van foto-expositie ‘Mensen met Dementie’ 

- Voorlichting middels Toneel- cq filmvoorstellingen 

- Vormgeven aan project ‘Dementie en Voeding’ 

- Opzetten van een verwarringsdag 

- Aandacht geven aan wereld Alzheimerdag 

- In stand houden van lopende projecten: Dementiebrillen, natuurbeleving en dementie, 

Kwiek beweegroute, muziek en dementie en Dementheek 

Financiële reserves van de Stichting 

Per 31 dec. 2020 had de rekening van de stichting een batig saldo van €   17,683,27. 

Verantwoording van de in- en uitgaande bedragen vindt U in ons financieel jaarverslag. 

Datum 25-03-2021 

Secretaris       Voorzitter 

https://www.dementievriendelijkmeierijstad.nl/
https://www.facebook.com/Dvgmeierijstad/
https://twitter.com/dvgmeierijstad
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FWM Sanders       FEM van Campen 

Bijlage 1 

 

 

Aanvulling op de statuten  en huishoudelijk reglement 

 

 Een aanvulling op de statuten moet door de notaris vastgelegd worden en behelst het volgende: 

               Bestuursbesluit 25-03-2021 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Dementievriendelijk Meierijstad beluit , 

dat bij opheffing van de stichting de resterende gelden in ieder geval gaan naar een 

andere stichting/organisatie met het ANBI keurmerk. In het geval het bestuur van de 

stichting bij het beëindigen van de stichting  niet in staat is zelf te beslissen zullen de 

resterende gelden worden overgeheveld naar de Stichting Alzheimer Nederland t.b.v. 

de regio NO Brabant in het bijzonder de gemeente Meierijstad. 

 

Het huishoudelijk regelement behelst het onderstaande: 

Sept. 2020 

Huishoudelijk Reglement  

Stichting Vrienden van Dementievriendelijk Meijerijstad hanteert naast haar statuten ook een 

huishoudelijk reglement. In dit reglement is de besluitvorming t.a.v. de besteding van de gelden van 

de stichting geregeld. 

1. Regiegroep 

In Meijerijstad is een regiegroep gevormd om activiteiten in het kader van dementie 

vriendelijk samenleven te initiëren, te activeren en te implementeren. 

2. Samenstelling Regiegroep 

In de regiegroep hebben tenminste zitting: vertegenwoordigers van de welzijnsorganisaties 

in Veghel, st. Oedenrode en Schijndel, vertegenwoordiger van de Bibliotheken in Meierijstad, 

vertegenwoordiger van de stichting Alzheimer NO  Brabant, vertegenwoordiger Vivent ‘Het 

Andere Wonen’,  vertegenwoordiger van  zorgorganisatie Brabantzorg of een  andere 

zorgorganisatie, die in uitvoerende zin in de regio werkzaam is, vertegenwoordiger van de 

gemeente Meijerijstad en vertegenwoordiger van  de stichting Vrienden van 

Dementievriendelijk Meijerijstad. 
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3. Plaats van de regiegroep 

a. De regiegroep zal  aan het bestuur van de Stichting projecten aandragen , welke vanuit 

de verworven gelden van de Stichting gefinancierd zullen worden. 

b. De regiegroep zal zich inspannen om gelden te verwerven om de doelen van de Stichting 

te realiseren. 

c. Leden van de regiegroep zullen  vanuit de Stichting Vrienden van Dementievriendelijk 

Meierijstad voor hun werkzaamheden geen honorering ontvangen. 

 

4. Plaats bestuur stichting 

a. Bestuur stichting zal aan de hand van een begroting en jaarafrekening de gelden van de 

stichting beheren en verantwoorden 

b. Bestuur zal zoveel als mogelijk de voorstellen tot het doen van uitgaven van de 

regiegroep volgen 

c. Het bestuur zal subsidie aanvragen en aanvragen voor fondsen werving verzorgen en 

verantwoorden 

d. Het bestuur voert zelf geen inhoudelijk beleid. 

Aldus  vastgesteld d.d.  25-03-2021 

Secretaris       Voorzittter 

FWM Sanders      FEM van Campen 

 


