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P.R.
Om meer bekendheid aan de Stichting te 
geven was het bestuur aanwezig tijdens de 
open dag in Lindendael. 

Tot slot
Ondanks dat de regering de bezuinigingen 
op de verpleeghuizen enigszins terug 
gedraaid heeft, blijft een helpende hand bij 
het fi nancieren van een aantal zaken die 
het verblijf in Lindendael en De Hoge Hop 
veraangenamen heel welkom. Mede door de 
bijdragen van alle donateurs en schenkers 
van giften waren wij het afgelopen jaar in 
staat om een positieve bijdrage te leveren aan 
de leefsfeer in de verpleeghuizen. Het bestuur 
van de stichting Vrienden van Lindendael 
/ De Hoge Hop dankt alle donateurs en 

gulle gevers heel hartelijk voor de bijdragen 
in 2017 en spreekt de wens uit om ook in 
2018 weer op uw steun te mogen rekenen. 
Vriendelijk verzoeken wij u in dat geval 
gebruik te maken van internet bankieren, 
daar het gebruik van acceptgiro’s hoge 
kosten met zich meebrengt voor de Stichting. 
Indien het gebruik van internet bankieren 
niet mogelijk is kan vanzelfsprekend van de 
huidige betaalwijze gebruik gemaakt worden.

Namens het bestuur van Stichting Vrienden 
van Lindendael / De Hoge Hop

Hermien Sijm-Wissink, secretaris
Telefoon 0228-582682
E-mail: hermiensijm@quicknet.nl

Bedankt voor uw bijdrage in 2017
en wij hopen  ook in 2018 

op uw steun te mogen rekenen!

STICHTING VRIENDEN VAN
LINDENDAEL & DE HOGE HOP



om bezoekers van de Dagbehandeling in 
Lindendael te vervoeren. ’s Morgens worden 
de cliënten van huis gehaald en ’s middags 
weer teruggebracht. Op deze dagen is de bus 
tussen 10.30 uur en 15.30 uur beschikbaar 
voor recreatieve ritten. Overigens is de 
afspraak gemaakt dat recreatieve ritten altijd 
voorrang hebben op ritten ten behoeve van 
de Dagbehandeling.

Er werden diverse ritten langs de bloeiende 
tulpenvelden gemaakt en wekelijks 
organiseren de afdelingen bij toerbeurt een 
uitstapje. De bus reed in juni meerdere dagen 
naar Sail Den Helder, waarbij steeds enkele 
bewoners meegingen.

Er is een enthousiaste groep chauffeurs 
die de ritten verzorgt. Nieuwe chauffeurs 
maken eerst een testrit, leggen dan een 
rijvaardigheidsrit af bij een rijschool en 
krijgen een korte training vanuit Lindendael 
alvorens zij daadwerkelijk aan de slag gaan. 
Het bestuur spreekt hierbij waardering en 
dank uit voor de belangeloze inzet van de 
chauffeurs.

Beknopte verantwoording van de gelden
De inkomsten van de stichting bestaan uit 
donaties en giften. Verder wordt door de 
cliënten een kleine bijdrage betaald per rit en 
ontvangt de Stichting een vergoeding vanuit 
Omring ten behoeve van de ritten voor de 
Dagbehandeling.

Door bestuursleden en een vrijwilliger 
werd meegedaan aan de Rabo sponsortocht 
hetgeen € 250,- opleverde.

In 2017 ontving de stichting € 6.880,- aan 
donateursgelden.  De giften bedroegen  
€ 4.794,-

De uitgaven bestaan uit de kosten van 
de bus, de uitkeringen aan de afdelingen 
en de verenigingscentra en de kosten 
voor het jaarverslag. Extra uitgave was 
dit jaar de kosten voor de BeleefTV.  De 
exploitatiekosten van de bus waren dit jaar 
€ 9.314,- (Het volledige overzicht is te lezen 
op www.Omring.nl ).

Jaarlijks stelt het bestuur een bedrag 
per afdeling beschikbaar aan de diverse 
afdelingen om leuke te dingen mee te doen. 
Daarnaast krijgen de twee verenigingscentra 
van de beide verpleeghuizen jaarlijks € 750,- 
verdeeld naar rato van het aantal cliënten 
per huis. In totaal was hier € 3.340,- mee 
gemoeid. In De Hoge Hop werd het geld 
voornamelijk besteed aan de Beleef tuin. Ze 
kochten schaduwplanten, heesters en bollen 
en maakten bakken op (rolstoel)hoogte. 

Tevens werd een bladblazer aangeschaft en 
kunstbloemen passend bij de vier seizoenen. 
In Lindendael werd het geld ook aan de tuin 
besteed. De kosten voor het vieren van het 
jubileum bedroegen € 2.527,-.

De Stichting Vrienden van Lindendael / De 
Hoge Hop streeft ernaar om voor de 274 
cliënten van de beide verpleeghuizen het 
verblijf te veraangenamen. In Lindendael 
verblijven 197 cliënten, in De Hoge Hop 77.
De Stichting is erkend als Algemeen Nut 
Beogende Instelling.

De Stichting gebruikt de gelden voor:
• Exploitatie van de rolstoelbus
• Extra activiteiten en evenementen  

voor cliënten
• Aanschaf van materialen  

ter bevordering van het welzijn.

40 jarig jubileum van de Stichting
Op 22 september 2017 was het veertig 
jaar geleden dat de Stichting Vrienden van 
Lindendael werd opgericht. Na realiseren van 
het tweede verpleeghuis in Hoorn werd de 
naam gewijzigd in “Vrienden van Lindendael 
& De Hoge Hop”. Ter gelegenheid van 
het 40 jarig jubileum werd een feestweek 
georganiseerd. De week startte met een 
receptie voor donateurs, chauffeurs en (oud)
bestuursleden. Tijdens deze receptie werd 
de BeleefTV overhandigd aan de bewoners 
van Lindendael. Dit is een speeltafel die 
mensen met dementie op speelse wijze 
activeert en stimuleert. De BeleefTV is 
makkelijk te gebruiken en te verplaatsen. 
Bewoners, personeel en vrijwilligers zijn heel 
enthousiast over de mogelijkheden van de 
BeleefTV.

 ’s Avonds was er in beide verpleeghuizen 
een feestavond. In Lindendael met 
medewerking van Keep it Simple met 
popmuziek vanaf de jaren 60 tot heden en 
in De Hoge Hop trad E.J. Fillee op.  Later in 
de week volgde in beide verpleeghuizen een 
feestmiddag met UniCorno; zij verzorgden 
een licht-klassiek programma en muziek uit 
operette en musical. In Lindendael werd nog 
een grootse Bingo georganiseerd met mooie 

prijzen en tot slot werden alle bewoners in 
de beide verpleeghuizen getrakteerd op een 
zakje bonbons. 

Bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf personen; in 
2017 namen wij afscheid van Martin 
Smienk en daardoor is er momenteel een 
vacature. Gedurende dit verslagjaar kwam 
het bestuur zes maal bijeen, waarbij meestal 
een vertegenwoordiger van het verpleeghuis 
aanwezig is. Vaste agendapunten zijn 
stand van zaken bus en vrijwilligers, 
donateurs(acties) en ontwikkelingen in 
de verpleeghuizen. Eén maal per jaar 
wordt een bijeenkomst met de chauffeurs 
georganiseerd. 

Bus en vrijwilligers
Naast het gebruik van de bus ten behoeve 
van uitstapjes en familiebezoek wordt de 
bus nu ook vijf dagen per week ingezet 

Beste vrienden,


