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Verslag over het jaar 2015

1. Doelstelling van de Stichting 

De Stichting heeft ten doel het inzamelen van geld en het werven van sponsors 
voor de financiering van uitgaven voor recreatie, ontspanning en bijzondere 
activiteiten en voorzieningen voor bewoners van het Zonnehuis in Zwolle en 
omgeving. 

De Stichting is in 2004 opgericht vanwege de bezorgdheid over de structurele 
bezuinigingen in de ouderenzorg, waardoor de bemoeienis van overheidswege in 
feite beperkt wordt tot de elementaire zorg (het zogenaamde bed-bath-breakfast 
model). Hierdoor komen voor zaken, zoals  recreatie en ontspanning, die zeer 
belangrijk zijn voor het welbevinden van de veelal lichamelijk en geestelijk 
gehandicapte bewoners (230 in totaal) van het Zonnehuis en de circa 300 oudere 
bewoners van de belendende woon-zorgcomplexen Sans Souci, Weteringstaete en 
Hoge Huis onvoldoende of geen financiële middelen beschikbaar. 

2. Besteding van sponsorgelden en giften

De ontvangen sponsorgelden en giften worden uitsluitend besteed aan projecten 
zoals vermeld onder sub 1. De selectie en evaluatie van projecten geschiedt in 
nauw overleg met het bestuur en de bewoners van het Zonnehuis en de belendende 
woon-zorgcomplexen.

De bestuursleden van de Stichting kunnen geen aanspraak maken op 
presentiegelden,  (reis)kostenvergoedingen of andere vergoedingen uit hoofde van 
hun functie als bestuurslid van de Stichting. 

In 2011 heeft de Belastingdienst een onderzoek ingesteld naar de ANBI-status van 
de Stichting en heeft op grond van dit onderzoek geen onregelmatigheden 
geconstateerd.  



Aangezien de Stichting een goede samenwerking en duurzame relatie met sponsors
nastreeft worden deze uitgenodigd bij de ingebruikneming van door hen 
gesponsorde projecten, inclusief een verantwoording van de bestedingen van de 
sponsorgelden.  

  
3. Lopende en afgesloten projecten over 2010-2015

Uit de met het bestuur van het Zonnehuis uitgevoerde inventarisatie van de 
behoeften van de bewoners heeft de Stichting de onderstaande projecten 
geselecteerd. De projecten met als motto “Er op uit” kunnen worden onderverdeeld
in binnen- en buitenactiviteiten. 
De spel-o-theek, braintrainers en “Zonnehuis in beweging” zijn typische 
binnenactiviteiten voor de wintermaanden; de overige projecten zijn typische 
buitenactiviteiten. 

Omschrijving project           Gerealiseerd
    in 2015     t/m 2015

                                                                                          (bedragen in €)
Opzet van een Spel-o-theek                                                7.708 
Braintrainers                                                                   10.663        
(Bewegwijzering) wandelroutes                                6.494
Huur Fietsjoe en organisatie huifkartochten          4.799          22.596
Aanpassing van de binnenwandelplaats                     16.026
Rolstoelfietsen met e-motor                                          
Het Zonnehuis in beweging                                              4.500            4.500

Totaal                                    9.299          67.987

3.1 Opzet van een Spel-o-theek

De sponsorbijdrage van circa € 14.000 van Rabobank IJsseldelta, die door 60 
medewerkers van de bank bijeengebracht is door de Alpe d' Huez in 2010 per fiets 
te beklimmen, is geheel besteed aan de opzet van een zogenaamde spel-o-theek en 
de aankoop  van educatief-therapeutische pc's  (braintrainers) in het verslagjaren 
2011 en 2012.



Voor velen van ons is het gewoon leuk om eens aan vroeger terug te denken, maar 
voor mensen met dementie is het vaak het enige wat hen nog rest om iets van het 
leven te begrijpen, om ergens houvast te vinden in een voor hen vaak chaotische, 
vreemde en beangstigende wereld. Vandaar het opzetten van een spel-o-theek met 
als doel het op allerlei manieren laten herleven van het verleden. Het materiaal, wat
bestaat uit aangepaste spellen, films, muziek cd's, boeken en ”herinneringskoffers”,
is er vooral op gericht om in contact te komen met deze bewoners. Herinneringen 
ophalen en naar liedjes van vroeger luisteren zijn er vooral op gericht om datgene 
wat nog aan verstandelijk vermogen aanwezig is te stimuleren. De spel-o-theek wil
ook d.m.v. het materiaal medewerkers en vrijwilligers ondersteunen in het 
bevorderen van het welzijn van de bewoners. Ook familie en vrienden kunnen 
gebruik maken van de spel-o-theek en wellicht in de toekomst ook buurtbewoners. 

Met name voor ouderen met dementie en belemmeringen in psychisch of sociaal 
functioneren kan de inzet van spelmateriaal een belangrijke bijdrage leveren tot 
hun welbevinden. Bij het Zonnehuis wil men, gezien de bemoedigende resultaten 
van de pilot, dit voor alle bewoners toegankelijk maken. Bovendien worden 
vrijwilligers opgeleid om met deze materialen de bewoners te bezoeken.

Het streven is om in 2016 en volgende jaren het spelmateriaal geleidelijk verder uit
te breiden.

3.2 Braintrainers

Naast het meer traditionele spelmateriaal is ook het inzetten van educatief-
therapeutische pc's, beter bekend onder de naam braintrainers, een belangrijk 
hulpmiddel om ouderen met dementie of belemmeringen in psychisch of sociaal 
functioneren te stimuleren. 

Het systeem bestaat uit een touch screen met ingebouwde pc en een 15-tal 
opdrachten, met verschillende niveaus en moeilijkheidsgraad. Volgens informatie 
van de leverancier is het systeem niet storingsgevoelig (draait onder Linux en kan 
zonder problemen worden herstart na stroomonderbreking).

In 2011 zijn reeds 2 exemplaren aangeschaft en mede dank zij een financiële 
bijdrage van € 4.290 van het Fonds Sluyterman Van Loo konden in 2012 nog 3 



stuks worden aangeschaft voor het Zonnehuis. In 2016 zal het aantal braintrainers 
worden uitgebreid c.q. aangepast voor zover hiervoor sponsorbijdragen kunnen 
worden verkregen.

3.3 Wandelroutes, Fietsjoe en huifkartochten

In het 2010 is bewegwijzering naar het winkelcentrum gerealiseerd; de route voor 
verkenning van de omgeving van het Zonnehuis zal waarschijnlijk in 2016 worden 
uitgezet. 

In de periode april – oktober, zijn evenals in voorgaande jaren, een aantal 
buitenactiviteiten georganiseerd in de vorm van de huur van een fietstaxi, 
huifkartochten en de organisatie van een “dierendag”. Voor 2016 zullen deze 
activiteiten, bij voldoende financiële armslag, uitgebreid worden met o.a. uitstapjes
naar Giethoorn en De Wissel in Epe en muziek,

De kosten van het uitzetten en bewegwijzering van wandelroutes voor de bewoners
naar het nabijgelegen winkelcentrum en een in de omgeving van het Zonnehuis, de
huur van de Fietsjoe (milieuvriendelijke fietstaxi) en de huifkartochten worden 
gefinancierd uit de beschikbare middelen van de Stichting, ontvangen donaties, 
alsmede voor deze projecten sponsorgelden van de gemeente Zwolle, lokale 
winkeliers en diverse sponsors. 

3.4 Aanpassing binnenwandelplaats

De aanpassing van de binnenwandelplaats voor veilig gebruik door  bewoners met 
een rollator of rolstoel is gerealiseerd in het voorjaar 2012. Bij de oorspronkelijke 
aanleg was te weinig rekening gehouden met de veranderende samenstelling van 
de bewoners (gemiddeld ouder en hulpbehoevender). 

Het ontwerp is gemaakt door de bekende Zwolse tuinontwerper Harry Pierik. De 
aanschaffing van materialen en aanleg is gedeeltelijk gefinancierd uit de 
beschikbare middelen en specifieke bijdragen van Univé en Tuinland, De 
Gasthuizen Zwolle en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. 



3.5 Rolstoelfietsen met e-motor

De bewoners, die aan een rolstoel zijn gebonden, kunnen in veel gevallen geen 
gebruik maken van de Fietsjoe en deelnemen aan de huifkartochten en komen met 
de begeleiders en familie veelal niet verder dan een rondje rond het Zonnehuis. Om
deze bewoners uit hun isolement te halen is een rolstoelfiets met e-motor een goed 
alternatief om bijvoorbeeld het winkelcentrum Stadshagen te bezoeken of wat 
meer van de omgeving te zien. 

Voor wat betreft de bewoners kunnen we stellen dat die zeer enthousiast waren 
over de rolstoelfiets. De bestuurders (familie en verzorgers) echter waren minder te
spreken over de hanteerbaarheid van de rolstoelfiets en de veiligheid in het verkeer.
Op grond van de evaluatie heeft de Stichting besloten om aankoop uit te stellen 
totdat door technische aanpassingen de rolstoelfiets aan de wensen van de 
bestuurders voldoet en de rolstoelfiets voorlopig te huren van Fietsjoe. Naar het 
zich laat aanzien zijn nu veiliger modellen beschikbaar en zal in 2016 worden 
overwogen een exemplaar aan te schaffen, indien sponsors bereid zijn een 
financiële bijdrage te leveren.

3.6 Het Zonnehuis in beweging

Het doel van dit project is om in 2014 zoveel mogelijk bewoners van het 
Zonnehuis driemaal per week te laten deelnemen aan een fitgym/beweeg groep, 
gegeven door (vitale oudere) vrijwilligers uit de omliggende wijk Stadshagen. Dit 
project is opgezet door studenten Sport en Bewegen van het Deltion College uit 
Zwolle, die de training en begeleiding van de vrijwilligers zullen verzorgen.

Het project dat oorspronkelijk voor het Zonnehuis was opgezet is inmiddels 
uitgebreid tot de andere locaties van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Voor het 
project, dat in september 2012 is gestart, zijn inmiddels 30 vrijwilligers opgeleid 
om de fitgym training te geven. Gezien de positieve effecten op het gedrag, de 
gezondheid en medicijngebruik van de deelnemers zijn inmiddels meer dan 30 
vrijwilligers opgeleid. Verder zijn deze effecten voor de  Zonnehuisgroep IJssel-
Vecht aanleiding om te onderzoeken op welke wijze bewegen een onderdeel van 
het welzijnsbeleid kan worden. 



Mede dankzij de bijdragen van Stichting RCOAK en Fonds NutsOhra van in totaal
€ 7.500 kon dit project worden gerealiseerd. De stichting heeft in het verslagjaar 
reeds € 4.500 bijgedragen; de overige kosten betreffen de opleidingskosten van de 
eerste 30 vrijwilligers door een extern bureau en de opzet en ontwikkeling van een 
handboek voor de vrijwilligers. Deze kosten zijn door het Zonnehuis betaald en 
zouden na afronding van het project en ontvangst van de subsidie aan de Stichting 
in rekening worden gebracht.

3.7 Begroting 2016

De economische situatie en overheidsmaatregelen op het gebied van ouderenzorg 
hebben de afgelopen jaren ook een negatieve invloed gehad op de hoogte van de 
donaties van particulieren. De stichting zal in 2016  “Rolstoelfiets met e-motor” als
nieuw project entameren en de overige projecten “onderhouden”. Verder zal de 
nadruk liggen op de werving van voldoende financiële middelen c.q. sponsors om 
nieuwe projecten te entameren en bestaande te onderhouden. 

Zwolle, 13 april 2016



Financieel overzicht over 2015 (bedragen in €)

2014 2015 2015
Begroting

2016
Begroting

Donaties en vrijwillige bijdragen 500 4.420 5.000 3.500

Sponsorbijdragen 4.750 4.500 4.500 8.000

Burendag en kerstmakt 281

Rentebaten voorgaande jaren 239

Overige wervingsacties 4.000 2.000

Totaal inkomsten 5.531 9.159 13.500 13.500

Spel-o-theek

Educatief-therapeutische pc's 5.000

Fietsjoe, huifkartochten, etc. 1.950 1.950 2.300 2.200

Huifkartochten 1.935 2.332 2.200 2.400

Beestenboel 485 517 800 600

Rolstoelfiets met e-motor 3.000

Het Zonnehuis in beweging 4.500 8.000

Overige kosten 438 238 400 350

Totaal uitgaven 4.808 9.537 13.700 13.550

Banksaldi per 1 januari 5.569 6.292 6.292 5.914

Banksaldi per 31 december 6.292 5.914 6.092 5.864

      



Toelichting op het financieel overzicht over 2015

Voor zover voor een beter inzicht noodzakelijk volgt onderstaand een nadere 
toelichting op de in het financieel overzicht vermelde posten. 

Gezien de fluctuaties in de uitgaven ten behoeve van de projecten zijn de 
vergelijkende cijfers van de twee voorgaande jaren opgenomen.

1.1 Donaties en vrijwillige bijdragen

De in afgelopen jaren ondernomen acties naar bewoners en familieleden om ook 
zelf via een financiële bijdrage het ontspanningsprogramma te ondersteunen heeft 
gezien de economische omstandigheden en recente overheidsmaatregelen geen 
positief gehad op de donaties. Via de website, communicatie via het huisblad van 
het Zonnehuis en gerichte acties wordt getracht een substantiële stijging van deze 
bijdragen in de komende jaren te realiseren. 

De specificatie van de donaties en bijdragen luidt als volgt (bedragen in €):

2013 2014 2015 2016
Begroting

Donaties 380 500 265 500

Fooienpot Zonnehuis 1.500 1.000

Sponsorloop 2.655

Legaten 2.000

380 500 4.420 3.500

In het verslagjaar is overeenstemming bereikt over de verdeling van de fooienpot 
van het restaurant en de opbrengst van afgewerkt frituurvet.

De sponsorloop betreft een door de voetbalvereniging CSV en Rabobank 
IJsseldelta georganiseerd evenement ten behoeve van de bewoners van het 
Zonnehuis.



De onder legaten opgenomen bedragen betreffen door notaris c.q. erfgenamen 
gemelde testamentaire toezeggingen,

1.2  Sponsorbijdragen

De specificatie van deze bijdragen luidt als volgt (bedragen in €):

2013 2014 2015 2016
Begroting

Ontvangsten 6.789 4.750 4.500

Toezeggingen 4.500 2.500

Lopende aanvragen

Geplande aanvragen 5.500

6.789 9.250 4.500 8.000

     

De sponsorbijdragen worden pas als baten verantwoord bij definitieve toekenning 
of ontvangst.

De ontvangsten in 2013 betreffen bijdragen van Stichting De Gasthuizen Zwolle 
voor de aanpassing van de binnenwandelplaats  van € 2.500 en Fonds Sluiterman 
Van Loo voor de aanschaf van Brain Trainers van € 4.289.

De ontvangsten in 2014 betreffen bijdragen van (i) De Gasthuizen Zwolle ten 
bedrage van € 2.500 voor de kosten van de Fietsjoe en (ii) 75% voorschot van de 
toezegging van Fonds NutsOhra.

De ontvangsten in 2015 betreffen bijdragen van (i) Stichting RCOAK ten bedrage 
van € 3.750 en (ii) van Fonds NutsOhra van € 750; beide voor het project  Het 
Zonnehuis in beweging.
 



1.3 Burendag en kerstmarkt

In 2015 is geen kerstmarkt of burendag door het Zonnehuis georganiseerd. 

1.4 Overige wervingsacties

De overige wervingsacties betreffen nog te realiseren aanvragen voor 
huifkartochten en uitstapjes, alsmede voor uitbreiding c.q. onderhoud van de 
projecten braintrainers en spel-o-theek. 

1.5 Bewegwijzering wandelroutes

Onder dit hoofd zijn opgenomen de kosten van de wandeltochten met en 
bewegwijzering in de omgeving ten behoeve van de bewoners. In 2016 zal worden 
onderzocht of er voldoende animo is om de wandelroutes uit te breiden. 

1.6 Fietsjoe, huifkartochten en overige uitstapjes

In overleg met de vrijwilligers van het Zonnehuis heeft de Stichting besloten om, 
vanwege de belangstelling van de bewoners, het programma voor de komende 
jaren aanzienlijk uit te breiden indien voldoende financiële middelen beschikbaar 
komen. Naast de fietstaxi en huifkartochten zullen voor de bewoners dagtochten 
naar o.a. Giethoorn, De Wissel in Epe en het Boerderijmuseum worden 
georganiseerd.

1.7 Binnenwandelplaats en rolstoelfiets

De uitgaven ten behoeve van de aanpassing van de binnenwandelplaats en de 
rolstoelfiets waren oorspronkelijk gepland voor 2011; doch het vinden van 
sponsors (o.a. tuinarchitect) nam meer tijd in beslag dan oorspronkelijk gepland. 
De aankoop van de rolstoelfiets, uitgesteld tot na 2015 vanwege technische en 
economische redenen, zal in 2016 worden heroverwogen.



1.8 Overige kosten

De overige kosten betreffen bankkosten en contributie Kamer van Koophandel. 


