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Doelstelling
Het behartigen van de belangen in de ruimste zin des woords van de bewoners van de
Notenhoff. Het beleid is er op gericht om gelden beschikbaar te stellen voor het
organiseren van diverse ontspanningsactiviteiten ten behoeve van de bewoners van de
Notenhoff, tevens worden financiële middelen beschikbaar gesteld om het leven van de
bewoners van de Notenhoff te veraangenamen.
Statutaire bestuurssamenstelling
Krachtens artikel 3 van de oprichtingsakte bestaat het bestuur uit minimaal 5 en
maximaal 7 leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en
penningmeester. De functie van secretaris en penningmeester zijn in 1 persoon
verenigbaar.
Thans bestaat het bestuur uit de navolgende personen:
Mr. Dr. J.N. Scholten, voorzitter
Mw. A. Kostense, secretaris
Dhr. T. van Vugt, penningmeester
Mw. D. van Andel, bestuurslid
Mw. S. van Oord, bestuurslid
Dhr. J. Schmidt, bestuurslid
Mw. M. van Tilborg, bestuurslid
Dhr. W. Duizer, bestuurslid

Beloningsbeleid
De werkzaamheden worden op basis van vrijwilligheid verricht, zonder geldelijke
beloning.
Beleidsplan
Bij aanvraag van een voorziening, die niet door de reguliere instantie kan worden
vergoed, wordt deze aanvraag door het bestuur van de Stichting Vrienden van de
Notenhoff behandeld en bij goedkeuring betaald.
Verslag activiteiten
Op 11 november 1985, werd de Stichting "Vrienden van de Notenhoff' opgericht. Het
initiatief werd genomen door J.N.Scholten, J.F.G.Groot Enzerink, M.Esseveld-Nieuwveld,
J.van der Vliet-van Vugt en J.A.Nieuwenhuizen.
Het doel van de Stichting is om gelden beschikbaar te stellen voor het organiseren van
diverse ontspanningsactiviteiten ten behoeve van de bewoners in zorgcentrum De
Notenhoff, tevens worden financiële middelen beschikbaar gesteld voor het aanschaffenen aanbrengen van voorzieningen om het leven van de bewoners van zorgcentrum De
Notenhoff ' te veraangenamen. Om enkele voorbeelden te noemen: het aanbrengen van
airconditioning, aanschaf van een daisy-speler (boeken op cd's), bijdrage in de kosten
van uitstapjes van de bewoners, bijdrage in de kosten van een minicircus ter gelegenheid
van het 35-jarig bestaan van de Notenhoff. Het schenken van een plantentafel en een
konijnenhok bij de opening van zorgcentrum Wijkestein door H.M. koningin Beatrix, werd
een TV-verbinding met De Notenhoff tot stand gebracht. Door het plaatsen van een groot
scherm was het mogelijk dat de bewoners van de Notenhoff de opening op een duidelijk

manier konden mee maken. Hiervoor hebben wij ook financieel bijgedragen en zo nog
veel meer verschillende anderen activiteiten, te veel om op te noemen.
Ook krijgen de bewoners op hun verjaardag een bloemstukje aangeboden.
De Stichting voorziet in behoeften, die niet door de overheid worden betaald.
De bewoners laten hun waardering over de financiële hulp in de voorzieningen steeds
blijken. Ook van de zijde van het bestuur van Zorgplein Maaswaarden te Wijk en Aalburg
worden steeds blijken van waardering ontvangen.
De gelden voor de activiteiten worden grotendeels verkregen uit donaties van de
inwoners van Andel, Giessen en Rijswijk.
De Kerken in Andel, Giessen en Rijswijk hebben ook menigmaal hun waardering laten
blijken door onze Stichting financieel te steunen.
De Stichting heeft natuurlijk nog wel wensen, o.a. dat veel meer personen zich zouden
opgeven als donateur om ons werk te steunen.
Financieel overzicht over het tijdvak 1 januari 2017 t/m 31 december 2017

