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INLEIDING
Met dit jaarverslag legt het onbezoldigde bestuur van Stichting Vrienden van 
LeekerweideGroep verantwoording af over de ontvangen bedragen aan sponsoring, donaties, 
legaten, alsmede over de wijze waarop deze gelden zijn besteed. In een aantal gevallen, 
zoals bijvoorbeeld bij sponsoring, betreft het geoormerkt geld. Stichting Vrienden ziet er in 
dergelijke gevallen op toe dat het geld aan het bepaalde doel besteed wordt.
Stichting Vrienden van LeekerweideGroep is aangemerkt als ANBI-stichting (algemeen nut 
beogende instelling).

Mogen we ook weer op u rekenen?
Om ook in de toekomst extra voorzieningen voor onze cliënten te kunnen realiseren en de 
bestaande faciliteiten goed te kunnen onderhouden, hebben wij financiële steun nodig. 
Wij hopen dat wij weer op u mogen rekenen. Als u een machtiging heeft afgegeven, hoeft 
u verder niets te doen. Anders verzoeken wij u uw donatie over te maken op onderstaand 
rekeningnummer van Stichting Vrienden van LeekerweideGroep, onder vermelding van 
“donatie voor Vrienden van LeekerweideGroep”. 

Alvast onze hartelijke dank, ook namens onze cliënten.
U kunt donateur worden van Stichting Vrienden door een eenmalige donatie of het afgeven 
van een machtiging. Alle bedragen zijn welkom!
Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar secretariaatdirectie@leekerweidegroep.nl of bel 
naar 0229 - 57 68 04.

Het IBAN nummer van stichting Vrienden* van Leekerweide is NL75RABO037.16.18.800.

* de naam van ons bankrekeningnummer is nog niet gewijzigd.
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MISSIE EN VISIE
LeekerweideGroep wil gebruik maken van de mogelijkheid van een tweede geldstroom. Door 
middel van donaties en sponsoring kunnen speciale projecten gerealiseerd worden zonder 
het exploitatiebudget hiervoor te hoeven gebruiken. Dit gebeurt via stichting Vrienden van 
LeekerweideGroep.
Stichting Vrienden van LeekerweideGroep heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het 
creëren en instandhouden van een zo optimaal mogelijk leefklimaat voor de cliënten 
van LeekerweideGroep. Hiertoe heeft Stichting Vrienden van LeekerweideGroep een 
bestedingsprotocol vastgesteld. De statuten van de stichting en het protocol zijn desgewenst 
op te vragen bij het directiesecretariaat van LeekerweideGroep (0229 - 57 68 04).

BELEID EN RESULTATEN
Het directiesecretariaat fungeert als secretariaat van Stichting Vrienden. Aanvragen vanuit 
wonen, dagbesteding en behandeling kunnen bij het secretariaat ingediend worden. 
Het directiesecretariaat voert de jaarlijkse donateursactie uit en zorgt daarnaast voor het 
aanschrijven van fondsen, bedrijven en serviceclubs met het doel geld te werven voor speciale 
projecten.
De bestuursleden van Stichting Vrienden zijn regelmatig aanwezig bij evenementen om de 
stichting te promoten.
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AANVRAGEN 2017
In 2017 zijn 11 aanvragen binnengekomen. Er zijn 9 aanvragen goedgekeurd:

Goedgekeurd:
• CRDL* voor heel LeekerweideGroep
• Wereldrecord pannenkoeken stapelen door VrijetijdsbestedingNH
• Verzagen boomstronken tot uilen bij Hertenkamp Enkhuizen
• Aanschaf zand- / watertafel voor Hulfte 4
• Verrijdbare plantenbakken voor dagbestedingslocatie De Makerij in Hoorn
• Fox sports abonnement voor gezamenlijke ruimte van de Oid
• Tuingereedschap voor de tuinploeg vrijwilligers voor ambulante cliënten 
• gezelschapsspelletjes voor de Vossestaart 
• Aanpassen snoezelruimte Hulfte 2

Er zijn 2 aanvragen afgewezen. Een was voor een tweede CRDL, maar gezien de 
aanschafkosten is besloten er één aan te schaffen en deze zal om toerbeurt gebruikt worden 
door de groep die dat aanvraagt. De andere aanvraag betrof een elektrische fiets voor een 
individuele cliënt maar deze paste niet binnen het bestedingsprotocol. Hiervoor is een 
verwijzing gedaan naar het Voorzieningenfonds van LeekerweideGroep en daar is de fiets 
goedgekeurd.

* De CRDL (cradle) is een interactief zorginstru-
ment dat aanraking tussen mensen vertaalt in 
geluid. Dit maakt nieuw contact mogelijk voor 
mensen die moeite hebben met communicatie 
en sociale interactie - zoals mensen die lijden 

aan dementie, autisme of een verstandelijke 
beperking- én hun omgeving.

In de zorg wordt naarstig gezocht naar hulpmid-
delen die contact met mensen met dementie, 
autisme of een verstandelijke beperking moge-
lijk maken, zodat menselijke waarde en persoon-
lijke aandacht behouden blijven.

De CRDL helpt het isolement van mensen te 
doorbreken wanneer een normaal gesprek niet 
meer goed mogelijk is. Het instrument maakt 
een contact mogelijk waaraan gebruikers ge-
lijkwaardig kunnen deelnemen, ongeacht hun 
cognitieve vermogens. Iedere deelnemer heeft 
gelijke mogelijkheden het contact te initiëren en 
invloed uit te oefenen op de interactie. 

Bron: www.crdlt.com 
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Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Touchscreen De Kolk

Touchscreen De Kolk
Sportveld
Boerderij
Huifbedrijden
Tovertafel
Tovertafel
Tovertafel
Tovertafel
Bus Roerdomp
logeeropvang
Huifbedrijden
Airhockey-/voetbaltafel
Luiertaart baby
Auto Koopman
Boerderij
Boerderij
Rietgans 41 
Algemeen
Sportveld

• Actionverkopen
• Donaties
• Diverse benoemde donaties 
• Verkoop printers
• Rabobank
• Diverse donaties familieleden 

cliënten
• Kattendijke Drucker Stichting
• Diverse donaties
• Diverse donaties
• familie Lammers
• Wit Wognum
• AA Koeriers 
• Schermer
• Lions Club Hoorn
• diverse giften/acties bus Roerdomp
• kasstorting
• Rotaryclub Wieringerland
• Diaconie Protestantse Gemeente
• familie De Nijs 
• Gemeenschapsveiling Wervershoof
• Lidl
• Deen Kinderboerderijactie
• Prysmian
• Spruit Witlof
• LeekerweideGroep

GEVER BEDRAG
(IN EURO) 

BESTEMMING

      3.095,35
       3.512,42

30,--
250,--

3.370,80

750,--
240,--

999,15,--
150,--
150,--
150,--
100,--

7.089,39
1.005,--

7,--
1.750,--

3.244,50--
36,90

500,00
1.000,--

500,--
500,--

50,--
29.950,46

GIFTEN 2017
In 2017 hebben wij van verschillende kanten giften ontvangen. Soms in geld, soms in 
natura. Hieronder een opsomming:

NATURA
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Opening sportveld 
In mei 2017 is het langgewenste sport-
veld feestelijk in gebruik genomen. Op 
dit sportveld kan door de cliënten van 
LeekerweideGroep en de jongeren uit 
Wognum volop gesport worden. Ook is 
er ruimte voor toeschouwers, doordat er 
diverse bankjes bij het veldje zijn ge-
plaatst. 
We zijn heel trots op deze mooie nieuwe 
aanwinst.

BETROKKENHEID
Via het intranet en website, maar ook door berichtgeving in de regionale dag- en weekbladen 
worden medewerkers, cliënten, donateurs, sponsors en andere betrokkenen bij Leekerweide op 
de hoogte gehouden van de stand van zaken van diverse projecten.
Eén à twee keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief voor sponsors en donateurs. Op deze 
wijze proberen wij de gulle gevers nog beter te informeren over de activiteiten van stichting 
Vrienden en houden wij hen op de hoogte van de diverse projecten die lopen en giften die 
binnen zijn gekomen.

DE CIJFERS
De jaarrekening van stichting Vrienden van LeekerweideGroep wordt na goedkeuring door de 
accountant op de website van LeekerweideGroep gepubliceerd.

VrijetijdsbestedingNH 
ontving in 2017 een 
donatie voor het eve-
nement ‘wereldrecord 
stapelen pannenkoeken 
met cliënten’.
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Theo van Eijk 
Paul Zegveld 
Raymond Kok
Ton Loos
Peter Molenaar 

NAAM FUNCTIE

Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester  
Lid
Lid 

SAMENSTELLING BESTUUR per 31-12-2017

VOORUITBLIK
Op de website www.leekerweide.nl treft u het beleidsplan 2016-2018 van Stichting Vrienden 
van LeekerweideGroep aan. 
Er zijn nog steeds wensen te vervullen binnen LeekerweideGroep en zolang dat het geval is 
zullen wij doorgaan met fondsenwerving.

WISSELING BESTUUR
In 2017 hebben we afscheid genomen van bestuursleden Ella Huisman en Jan Entius. Zij 
hebben zich beiden jarenlang ingezet voor Stichting Vrienden. We willen hen langs deze weg 
dan ook nog heel hartelijk bedanken daarvoor.
Peter Molenaar is toegetreden tot het bestuur.  

NAAMSWIJZIGING
Met de komst van LeekerweideGroep is besloten om ook de naam van Stichting Vrienden van 
Leekerweide om te zetten in Stichting Vrienden van LeekerweideGroep. Hiervoor heeft een 
statutenwijziging plaatsgevonden. De naamswijziging is per 19 december 2017 geëffectueerd.

ALGEMENE GEGEVENS
Stichting Vrienden van LeekerweideGroep
t.a.v. directiesecretariaat
p/a Postbus 1
1687 ZG  Wognum
T: 0229 - 57 68 04
E: secretariaatdirectie@leekerweidegroep.nl
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Stichting Vrienden van LeekerweideGroep
T.a.v. directiesecretariaat

Postbus 1
1687 ZG  Wognum

secretariaat 
T: 0229 - 57 68 04

E: secretariaatdirectie@leekerweide.nl
Het IBAN nummer van stichting Vrienden

van LeekerweideGroep is NL75RABO037.16.18.800.
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