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Dit	  is	  het	  eerste	  jaarverslag	  van	  Stichting	  Creatief	  Welzijn	  Senioren.	  Het	  behandelt	  
meteen	  de	  eerste	  twee	  levensjaren	  van	  de	  Stichting.	  De	  opstart	  heeft	  enige	  tijd	  gevergd,	  
waardoor	  niet	  eerder	  behoefte	  bestond	  om	  verslag	  uit	  te	  brengen	  van	  de	  activiteiten	  van	  
de	  stichting.	  
	  
Na	  een	  voorzichtige	  start	  met	  bekendheid	  geven	  aan	  de	  stichting	  en	  het	  organiseren	  van	  
de	  eerste	  activiteiten	  is	  een	  overzicht	  gepast.	  	  
	  
Veel	  leesplezier	  
	  
Martine	  Romer	  
Mirjam	  Hensgens	  
	   	  

1.	  INLEIDING	  
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In	  het	  voorjaar	  van	  2013	  is	  de	  Stichting	  Creatief	  Welzijn	  Senioren	  opgericht	  door	  Mirjam	  
Hensgens	  en	  Martine	  Romer,	  met	  als	  doel:	  het	  bevorderen	  van	  het	  welzijn	  van	  senioren	  
door	  het	  middel	  van	  creatieve	  projecten.	  	  
De	  stichting	  volgt	  nauwlettend	  de	  ontwikkelingen	  in	  de	  ouderenzorg.	  	  
	  
De	  stichting	  had	  als	  oorsprong	  2	  soorten	  projecten	  voor	  ogen:	  	  
	  

1. Creatieve	  projecten	  die	  uitgaan	  van	  (geestelijk)	  gezonde	  ouderen,	  die	  gezien	  de	  
nieuwe	  ontwikkelingen	  in	  overheidsbeleid,	  steeds	  langer	  thuis	  blijven	  wonen.	  
Deze	  projecten	  zijn	  wijkgericht	  in	  samenwerking	  met	  een	  wijkzorgorganisatie.	  	  

	  
2. Creatieve	  projecten	  voor	  mensen	  die	  dementeren	  en	  daardoor	  al	  verblijven	  in	  

een	  zorg-‐	  of	  verpleegcentrum.	  	  
	  
Beide	  type	  projecten	  gaan	  uit	  van	  de	  levensthema’s	  die	  de	  ouderen	  bezighouden.	  De	  
bedoeling	  is	  met	  individuele	  aandacht	  deze	  individuele	  thema’s	  naar	  boven	  te	  halen	  en	  
daar	  op	  creatieve	  wijze	  een	  nieuwe	  dimensie	  aan	  te	  geven.	  	  
	  
Bij	  project	  type	  2	  is	  een	  goede	  samenwerking	  tussen	  externe	  en	  interne	  betrokkenen	  
van	  groot	  belang.	  De	  interne	  betrokkenen,	  zoals	  activiteitenbegeleiders	  en	  
zorgmedewerkers	  zijn	  vaak	  al	  (in	  enige	  mate)	  op	  de	  hoogte	  van	  wat	  er	  leeft	  bij	  de	  
oudere.	  De	  externe	  betrokkenen	  kijken	  met	  een	  frisse	  blik	  naar	  mogelijkheden	  voor	  het	  
welzijn	  van	  de	  oudere.	  	  
	  
Bij	  alle	  projecten	  gaat	  de	  stichting	  uit	  van	  een	  samenwerking	  met	  alle	  direct	  
betrokkenen	  en	  de	  organisaties	  waaraan	  zij	  verbonden	  zijn.	  Elk	  project	  krijgt	  hiermee	  
een	  bij	  de	  organisatie	  en	  deelnemers	  passend	  resultaat.	  
	   	  

2.	  OPRICHTING	  EN	  DOELSTELLING	  
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De	  stichting	  heeft	  een	  bestuur	  waar	  de	  twee	  initiatiefnemers	  Mirjam	  Hensgens	  	  en	  
Martine	  Romer	  en	  een	  onafhankelijk	  penningmeester	  Ad	  van	  den	  Corput	  in	  hebben	  
plaatsgenomen.	  Er	  zijn	  geen	  medewerkers	  in	  dienst.	  De	  activiteiten	  worden	  door	  de	  
bestuursleden	  geïnitieerd	  en	  eventueel	  uitgevoerd.	  Deels	  worden	  de	  activiteiten	  
uitgevoerd	  door	  derden,	  die	  per	  project	  worden	  aangetrokken.	  	  
	  
Martine	  Romer	  werkt	  als	  kunstzinnig	  dynamisch	  coach	  en	  trainer	  en	  heeft	  als	  vrijwillig	  
mentor	  van	  diverse	  mensen	  (met	  dementie	  en	  korsakov)	  via	  de	  stichting	  Mentorschap	  
Rotterdam	  e.o.	  contacten	  met	  veel	  verpleeghuizen	  in	  Rotterdam.	  Daarnaast	  heeft	  zij	  
zitting	  in	  de	  concerncliëntenraad	  van	  de	  Lelie	  Zorggroep	  en	  is	  als	  vrijwilliger	  actief	  	  bij	  
zorgcentrum	  Atrium	  en	  Spirit	  55+.	  	  
Mirjam	  Hensgens	  werkt	  in	  de	  culturele	  sector	  en	  was	  vrijwilliger	  bij	  Radar	  uitvoering.	  
Zij	  is	  verder	  bestuurslid	  van	  Stichting	  Centrum	  voor	  Circuskunst.	  
	  

	  
2013	  
In	  2013	  heeft	  de	  stichting	  vooral	  gewerkt	  aan	  het	  uitbreiden	  van	  haar	  netwerk	  en	  actief	  
deelgenomen	  aan	  het	  debat	  in	  de	  stad	  Rotterdam	  rondom	  de	  veranderingen	  van	  de	  zorg.	  
	  
Zo	  zijn	  de	  volgende	  bijeenkomsten	  bezocht:	  
	  

• Netwerkbijeenkomst	  van	  Rotterdam	  Centrum:	  Radar	  Uitvoering	  Zorg	  en	  Welzijn	  
• Broodje	  COID	  
• Ouderennetwerken	  Rotterdam	  Centrum:	  Radar	  Uitvoering	  Zorg	  en	  Welzijn	  en	  

Spirit	  55+	  
• BOTU	  aangenaam:	  Beekhuizen	  Bindt	  (in	  de	  wijk	  Bospolder	  –	  Tussendijken)	  	  

	  
En	  er	  zijn	  contacten	  gelegd	  met	  o.a.	  Radar	  Uitvoering	  Zorg	  en	  Welzijn,	  Pluspunt	  
Rotterdam,	  Spirit	  55+,	  Atrium	  Zorgcentrum.	  	  
	   	  

3.	  ORGANISATIE	  

4.	  ACTIVITEITEN	  
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Het	  Leven	  in	  Beeld	  en	  Beweging	  
In	  opdracht	  van	  Atrium	  Zorgcentrum	  is	  het	  project:	  	  
Het	  leven	  in	  beeld	  en	  beweging	  uitgevoerd	  door	  Martine	  Romer.	  
	  

	  

Project: “Het leven in beeld en beweging” – Atrium najaar 2013  

Dit project is een voorbeeld van een traject in een intramurale omgeving.  

“Het leven in beeld in beeld en beweging” is door een van de oprichters van de 
stichting Creatief Welzijn Senioren opgezet in samenwerking met de 
zorgprofessionals, werkzaam in de huiskamer van het zorgcentrum Atrium in 
Rotterdam Centrum. Het ging hierbij over ouderen die in de beginfase van dementie 
verkeren. Of die vanwege andere omstandigheden in dagopvang verblijven.  

Aan het begin van het traject spraken wij met alle betrokkenen rondom de zorg voor 
de mensen in de huiskamer. Om ook aan hen te vragen: waar komen jullie je bed 
nog voor uit? Wat zijn jouw kwaliteiten en hobby’s en hoe zou je die kunnen en willen 
inzetten in de huiskamer tijdens je werk?  

Aan de hand daarvan hebben we een traject opgezet van vier maal een uur in de 
huiskamer met een afsluitend feestelijk ontbijt. Tijdens alle creatieve activiteiten zijn 
foto’s gemaakt, die later op een bijzondere manier als herinnering zijn verwerkt.  

In deze vier uren waren alle zorgprofessionals verbonden aan de huiskamer, 
minimaal een uur betrokken bij de activiteiten. Dit was van belang, omdat de mensen 
die zelf dagelijks werkzaam zijn bij deze ouderen, zo op hun eigen wijze vervolg 
konden geven aan dit traject. Dit sluit aan bij een van de doelstellingen van de 
Stichting Creatief Welzijn Senioren: geen los project, maar een duurzame inbedding 
in de organisatie. 

Zo hebben we een top tien van bekende muziek gemaakt. Op de vraag: hoe gaan we 
deze top tien noemen?, kwamen de bewoners zelf met de titel “De top tien van de 
Tuttenclub”. Op een na, waren het namelijk allemaal vrouwen.  

Van groot belang was om de individuele wensen en ervaringen van de bewoners in 
kaart te brengen. Dit leidde soms tot verrassende ontdekkingen. Zo bleek dat veel 
bewoners uit grote gezinnen kwamen. Sommigen waren daar trots op, anderen 
schaamden zich ervoor. Bij het in kaart brengen van de geboorteplaatsen van de 
bewoners, bleek een typisch Limburgse mevrouw geboren in Alphen aan den Rijn. 
Als iemand niet mee wilde doen, dan was het vanzelfsprekend, dat daaraan gehoor 
werd gegeven. Het ging in de eerste plaats om respect voor ieders eigenheid.  

Bij dit traject is gebruik gemaakt van wat er voorhanden was. Met minimale middelen 
is veel te bereiken. In de periode van het traject was er veel aandacht voor zingeving 
en vooral ook voor het samen maken van plezier. Twee doelen die ook in de 
activiteiten van de Stichting Creatief Welzijn Senioren centraal staan.  

 

 

 

!
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2014	  
In	  2014	  bleek	  dat	  Creatief	  Welzijn	  Senioren	  langzaam	  bekend	  werd	  in	  Rotterdam	  
Centrum.	  
	  
Er	  werden	  vele	  bijeenkomsten	  bezocht.	  Hieronder	  volgt	  een	  overzicht:	  	  
	  

• De	  bijeenkomsten	  die	  Radar	  Zorg	  &	  Welzijn	  en	  Vraagwijzer	  /	  Kwadraad	  samen	  
organiseerden	  om	  te	  komen	  tot	  een	  woonservicegebied.	  De	  thema’s	  van	  deze	  
ontmoetingen	  waren	  onder	  andere:	  “De	  relatie	  tussen	  formele	  en	  informele	  zorg	  
en	  dienstverlening”	  en	  “Beter	  een	  goede	  buur	  dan	  een	  verre	  vriend	  (over	  sociale	  
eenzaamheid)	  en	  ‘Leven	  in	  het	  Oude	  Westen’	  .Hier	  hield	  Creatief	  Welzijn	  
Senioren	  een	  korte	  presentatie	  met	  een	  van	  haar	  workshoponderdelen.	  

	  

	  
• Presentatie	  ‘manifest	  Seniorproof	  Centrum	  Rotterdam’	  van	  Spirit	  55+	  
• BOTU	  aangenaam:	  Beekhuizen	  Bindt	  

Het woonservicegebied Rotterdam Centrum organiseert:  
 

Thema bijeenkomst Stadsdriehoek Rotterdam 

 
“De relatie tussen formele en informele zorg- en dienstverlening” 

 

 
 
Wanneer en waar? Vrijdag 21 februari, 15:00-17:00, Kipstraat 37 
 
Voor wie? Voor burgers, mantelzorgers, betrokken buren, ervaringsdeskundigen 
vrijwilligers en professionals uit het centrum van Rotterdam, die zich betrokken voelen bij dit 
thema en willen praten of meedenken over kansen, mogelijkheden en verbeteringen.  
 
Doel? Informeren over hoe formele en informele zorg- en dienstverlening samenwerken en 
het bespreken van kansen en verbeteringen.   
 
Programma 
15:00-15:15 Inloop  
15:15-15:20 Welkomstwoord en inleiding 
15:20-16:00 Gastsprekers van:  
    - Creatief welzijn senioren  
   - Hulp bij huishouden van Leliezorggroep  
   - BelFleur 
16:00-16:15 Pauze 
16:15-16:40 Gastsprekers: 
   - Zonnebloem 
   - Burgertriade-netwerkcoaches project 
16:40-16:55 Samenvatting, resultaten en afspraken 
16:55-17:00 Afsluiting 
17:00  Informeel netwerken en tijd voor een drankje 
 
Na elke gastspreker is er aan de hand van stellingen ruimte ingebouwd voor 
gedachtenuitwisseling, gesprekken en discussie. 
 
Aanmelden is gewenst. Graag ontvangen wij uw aanmelding telefonisch of per mail via: 
 Jessie van Ooijen, j.vanooijen@kwadraad.nl, 0655881094 of 
 Eva den Dulk, e.dendulk@radaruitvoering.nl, 0621594216 
Ook voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen. 

Vrijwilligers, 
mantelzorgers, 
familie, buren 

buren 

Professionele 
organisaties 
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• Senioren	  bijeenkomst	  Oude	  Westen	  in	  Global	  Hats:	  door	  WMO	  Radar	  i.s.m.	  de	  
Zonnebloem	  georganiseerd	  

• Actualiteitenoverleg	  Aktiegroep	  Oude	  Westen	  
• Vrijwilligersbijeenkomst	  van	  Pluspunt	  Rotterdam	  
• Conferentie	  Eenzaamheid	  	  van	  Stedelijk	  Projectleidersoverleg	  Sociaal	  Isolement	  

in	  samenwerking	  met	  Vrijwilligerswerk	  Rotterdam	  en	  Humanitas	  
• Workshopmiddag	  t.g.v.	  Internationale	  Ouderendag,	  georganiseerd	  door	  

Pluspunt	  en	  Radar	  010	  (anti	  discriminatie)	  
• Workshop	  Timeslips	  van	  Kees	  Deenik	  	  inzake	  speciale	  activiteit	  voor	  mensen	  

met	  dementie	  in	  de	  laatste	  twee	  stadia.	  
• Workshop	  Ouderenmishandeling	  en	  financiële	  uitbuiting	  georganiseerd	  door	  

bureau	  Moedt	  i.o.v.	  GGZ	  Rotterdam-‐Rijnmond	  	  
• Het	  MVZ	  congres	  over	  10	  jaar	  maatjesinzet	  in	  Rotterdam	  
• De	  Spiz	  010	  conferentie	  over	  de	  relatie	  tussen	  formele	  en	  informele	  zorg.	  

	  
Daarnaast	  hebben	  diverse	  mensen	  spontaan	  contact	  met	  de	  stichting	  CWS	  gelegd.	  Deze	  
mensen	  kunnen	  op	  enigerlei	  wijze	  gevraagd	  worden	  om	  te	  participeren	  in	  een	  van	  onze	  
projecten.	  Voorts	  zijn	  er	  contacten	  gelegd	  met	  Ria	  Los,	  coördinator	  van	  het	  Odensehuis	  
in	  Oud-‐Beijerland	  en	  met	  Petra	  Wooning	  van	  de	  stichting	  Vier	  het	  Leven.	  	  
	  
	  
Anders	  Ouder	  Worden	  Oude	  Westen	  
Creatief	  Welzijn	  Senioren	  is	  in	  2014	  betrokken	  geweest	  bij	  een	  pilotbijeenkomst	  ‘Anders	  
Ouder	  Worden’	  in	  het	  Oude	  Westen	  van	  Spirit	  55+	  en	  Radar	  Uitvoering.	  
Doel	  van	  bijeenkomst	  was	  te	  horen	  wat	  de	  wensen	  van	  de	  mensen	  in	  de	  wijk	  zijn	  en	  wat	  
er	  aan	  faciliteiten	  en	  aanbod	  gemist	  wordt	  in	  de	  wijk.	  Tevens	  werd	  gekeken	  naar	  het	  
emotionele,	  praktische	  en	  gezelschapsnetwerk	  van	  bewoners.	  
Uitgenodigd	  waren	  mensen	  die	  wel	  eens	  mee	  geweest	  zijn	  met	  een	  activiteit	  van	  Spirit	  
55+,	  maar	  die	  niet	  bij	  de	  ‘Aktiegroep	  Oude	  Westen’	  actief	  zijn.	  	  
In	  een	  voorstelrondje	  vertelde	  ieder	  over	  zijn	  bezigheden,	  interesses	  en	  gemis.	  Er	  bleek	  
een	  flink	  verschil	  in	  leeftijd	  en	  beleving	  te	  zijn.	  De	  oudste	  was	  88	  jaar,	  de	  jongste	  68	  jaar.	  	  
De	  wensen	  en	  beleving	  bleken	  per	  persoon	  heel	  verschillend.	  
	  
Bij	  deze	  bijeenkomst	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  getekende	  en	  ingekleurde	  plattegrond	  
en	  ansichtkaarten,	  die	  mensen	  uitkozen	  en	  mee	  mochten	  nemen.	  	  
De	  vooraf	  bedachte	  workshopvorm	  om	  het	  persoonlijk	  netwerk	  in	  beeld	  te	  brengen	  is	  
niet	  gebruikt.	  Dit	  vanwege	  weerstanden	  en	  het	  toch	  natuurlijk	  verlopende	  contact.	  	  
Opvallend	  was,	  dat	  men	  heel	  open,	  veel	  deelde	  met	  elkaar.	  Dat	  men	  elkaar	  tips	  gaf.	  Bij	  de	  
evaluatie	  werd	  gesteld,	  dat	  de	  bijeenkomst	  ‘leerzaam’,	  ‘gezellig’	  en	  ‘voor	  herhaling	  
vatbaar’	  was.	  
	  
	  
Niet	  Iedereen	  houdt	  van	  Bingo	  
Het	  belangrijkste	  in	  2014	  is	  dat	  de	  Stichting	  haar	  eerste	  eigen	  project	  heeft	  
georganiseerd	  in	  het	  Oude	  Westen:	  ‘Niet	  iedereen	  houdt	  van	  Bingo’	  
	  
Ook	  als	  je	  70	  bent	  of	  ouder	  heb	  je	  nog	  dromen	  en	  vindt	  je	  niet	  alles	  leuk	  dat	  
georganiseerd	  wordt.	  Met	  het	  traject	  ‘Niet	  iedereen	  houdt	  van	  Bingo’	  wil	  Stichting	  
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Creatief	  Welzijn	  Senioren	  ouderen	  die	  zelfstandig	  
wonen	  stimuleren	  actief	  te	  blijven	  en	  de	  deur	  uit	  
te	  komen.	  
In	  november	  2014	  was	  dankzij	  een	  financiële	  
bijdrage	  van	  Gemeente	  Rotterdam,	  kunst	  en	  
cultuur,	  CentrumdoetRtoe	  en	  het	  Van	  Leeuwen	  
Van	  Lignac	  Fonds	  de	  eerste	  keer	  dat	  ‘Niet	  
iedereen	  houdt	  van	  Bingo’	  plaatsvond.	  
In	  de	  wijk	  Oude	  Westen	  is	  in	  het	  Wijkpastoraat	  
een	  serie	  van	  4	  bijeenkomsten	  georganiseerd	  
waar	  ouderen	  samen	  met	  coach	  Martine	  Romer	  
en	  beeldend	  kunstenaar	  Clara	  Froger	  aan	  de	  slag	  
gingen	  met	  het	  verbeelden	  van	  hun	  droom	  en	  het	  
maken	  van	  eerste	  stappen	  om	  die	  droom	  te	  
realiseren.	  	  
In	  samenwerking	  met	  WMORadar,	  Even	  Buurten	  
en	  het	  Wijkpastoraat	  zijn	  ouderen	  benaderd	  om	  

mee	  te	  doen.	  Uiteindelijk	  waren	  er	  4	  deelnemers.	  
Gebleken	  is	  dat	  november	  niet	  de	  meest	  ideale	  tijd	  is	  om	  een	  nieuwe	  activiteit	  te	  starten.	  
Ook	  is	  de	  hulp	  van	  maatschappelijk	  werkers	  en	  buurtcoaches	  meer	  nodig	  dan	  verwacht	  
om	  mensen	  de	  deur	  uit	  te	  krijgen	  naar	  iets	  nieuws.	  
De	  aanwezige	  deelnemers	  hebben	  de	  bijeenkomsten	  als	  prettig	  ervaren.	  De	  sfeer	  was	  
open	  en	  veilig.	  Deelnemers	  namen	  spontaan	  zelfgebakken	  lekkers	  mee	  voor	  bij	  de	  koffie.	  
De	  oefeningen	  met	  kleur	  en	  beeld	  zorgde	  voor	  acceptatie	  van	  en	  ruimte	  voor	  elkaars	  
verhaal	  en	  droom.	  	  
De	  bijeenkomsten	  zijn	  afgesloten	  met	  het	  bespreken	  van	  ieders	  stap	  naar	  realisatie	  van	  
de	  droom.	  Elke	  deelnemer	  kreeg	  de	  beelden	  en	  kleuren	  mee	  naar	  huis	  in	  een	  
droomdoosje.	  
Voor	  de	  stichting	  is	  het	  duidelijk	  dat	  na	  deze	  4	  bijeenkomsten	  het	  werk	  niet	  klaar	  is.	  In	  
januari	  volgt	  een	  follow-‐up	  voor	  de	  deelnemers.	  Gezien	  het	  beperkt	  aantal	  deelnemers	  
deze	  keer	  is	  tevens	  gekozen	  om	  in	  maart	  /	  april	  een	  nieuwe	  serie	  te	  organiseren	  in	  het	  
Oude	  Westen.	  
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In	  2013	  en	  2014	  heeft	  de	  Stichting	  hard	  gewerkt	  aan	  haar	  gezicht	  naar	  buiten	  toe.	  
Behalve	  het	  presenteren	  op	  relevante	  bijeenkomsten	  en	  gesprekken	  voeren	  met	  
mogelijk	  samenwerkingspartners	  is	  er	  ook	  op	  andere	  manieren	  gecommuniceerd.	  
Zo	  is	  er	  een	  website	  ontwikkeld	  creatiefwelzijnsenioren.wordpress.com,	  een	  
twitteraccount	  geopend	  en	  een	  flyer	  gemaakt.	  
Met	  het	  twitteraccount	  probeert	  de	  stichting	  belangwekkende	  zaken	  rondom	  zorg	  en	  
welzijn	  van	  ouderen	  onder	  de	  aandacht	  te	  brengen,	  haar	  eigen	  werkzaamheden	  
zichtbaar	  te	  maken	  en	  op	  bijzondere	  dagen	  aandacht	  te	  vragen	  voor	  het	  verhaal	  van	  de	  
oudere	  in	  ieders	  eigen	  omgeving.	  
Elk	  jaar	  in	  januari	  zend	  de	  stichting	  een	  nieuwjaarsgroet	  aan	  haar	  netwerk.	  In	  deze	  
groet	  zit	  altijd	  de	  visie	  verwerkt	  van	  de	  stichting.	  
	  

	  
Website	  
	  

	  	  	  	  	  	  	    
Nieuwjaarskaarten	   	  

5.	  COMMUNICATIE	  
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De	  stichting	  is	  gestart	  met	  een	  eigen	  kapitaal	  van	  de	  oprichters,	  waarmee	  de	  
noodzakelijke	  opstartkosten	  zijn	  betaald.	  
Alle	  uren	  die	  in	  2013	  door	  bestuursleden/oprichters	  in	  de	  stichting	  zijn	  gestoken	  
zijn	  vrijwilligersuren	  geweest.	  Er	  is	  in	  dit	  eerste	  jaar	  ongeveer	  50	  uur	  werk	  
geweest.	  Het	  project	  ‘Het	  leven	  in	  beeld	  en	  beweging‘	  is	  door	  Zorgcentrum	  
Atrium	  betaald.	  
	  
In	  2014	  is	  voor	  het	  project	  ‘Niet	  iedereen	  houdt	  van	  Bingo’	  subsidie	  aangevraagd	  
en	  verkregen	  van	  Gemeente	  Rotterdam	  Kunst	  en	  Cultuur,	  CentrumDoetRtoe	  en	  
Stichting	  Van	  Leeuwen	  Van	  Lignac.	  Voor	  dit	  project	  is	  3.300	  euro	  beschikbaar	  uit	  
fondsen.	  	  
In	  principe	  probeert	  de	  stichting	  aan	  deelnemers	  van	  haar	  activiteiten	  een	  kleine	  
bijdrage	  te	  vragen.	  Dit	  is	  gezien	  de	  draagkracht	  van	  een	  grote	  groep	  ouderen	  in	  
Rotterdam,	  niet	  altijd	  haalbaar.	  Voor	  dit	  project	  is	  de	  bijdrage	  blijven	  steken	  bij	  
10	  euro.	  
Met	  de	  baten	  van	  dit	  project	  zijn	  de	  kosten	  voor	  materialen,	  zaalhuur,	  
communicatie	  en	  inhuur	  derden	  betaald.	  
	  
De	  bestuursleden/oprichters	  hebben	  in	  2014	  veel	  werk	  vrijwillig	  verricht.	  In	  
totaal	  is	  er	  217	  uur	  in	  de	  stichting	  gestoken.	  Voor	  hun	  uren	  aan	  het	  project	  ‘Niet	  
iedereen	  houdt	  van	  Bingo’	  hebben	  de	  bestuursleden	  een	  vergoeding	  ontvangen	  
uit	  de	  beschikbare	  middelen	  van	  dit	  project.	  Deze	  bedroeg	  in	  totaal	  1.000	  euro.	  
	  
	  
	  
	  

6.	  FINANCIEN	  


