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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	  zorg	  en	  het	  welzijn	  voor	  
ouderen.	  	  
	  
De	  stichting	  heeft	  drie	  soorten	  projecten	  ontwikkeld.	  Twee	  soorten	  zijn	  in	  2019	  
gewijzigd.	  
Het	  Verteltheater	  is	  omgevormd	  tot	  Muziektheater.	  Muziek	  verbindt	  mensen	  en	  roept	  
mooie	  herinneringen	  en	  verhalen	  op.	  
Voor	  Verhalen	  vertellen	  was	  in	  2018	  al	  een	  nieuwe	  vorm	  in	  samenwerking	  met	  wmo	  
radar,	  Bibliotheek	  Rotterdam	  en	  Spirit	  55+	  ontwikkeld.	  	  In	  2019	  is	  deze	  vorm	  verder	  
uitgewerkt.	  
Hieronder	  een	  korte	  omschrijving.	  Verderop	  in	  het	  verslag	  meer	  informatie	  over	  de	  
uitgevoerde	  projecten	  in	  2019.	  
	  
1 SENIORENSOOS	  
Creatieve	  bijeenkomsten/workshops	  voor	  (geestelijk)	  gezonde	  ouderen,	  die	  in	  de	  wijk	  
wonen.	  Deze	  projecten	  zijn	  wijkgericht	  in	  samenwerking	  met	  een	  wijk-‐	  of	  
zorgorganisatie.	  De	  creatieve	  workshops	  worden	  begeleid	  door	  een	  kunstenaar	  uit	  de	  
wijk.	  Activiteiten	  kunnen	  zijn:	  schilderen/tekenen,	  dans,	  handwerken,	  vilten,	  mozaïek,	  
keramiek,	  jongleren,	  collages	  maken,	  boetseren,	  verhalen	  vertellen,	  koken.	  In	  de	  
afgelopen	  jaren	  zijn	  er	  in	  de	  wijk	  Oude	  Westen	  i.s.m.	  het	  Wijkpastoraat	  Oude	  Westen	  en	  
Delfshaven-‐Tussendijken	  i.s.m.	  Stichting	  Schiezicht	  bijeenkomsten	  georganiseerd.	  
	  	  
2 VERTELTHEATER	  wordt	  MUZIEKTHEATER	  
Na	  3	  jaar	  Verteltheater:	  Het	  verhaal	  van	  Rotterdam….	  werd	  duidelijk	  dat	  muziek	  een	  
belangrijke	  verbinder	  is	  en	  veel	  herinneringen	  en	  verhalen	  oproept.	  	  
Met	  muziektheater	  worden	  door	  middel	  van	  muziek	  maken	  en	  zingen	  herinneringen	  
opgehaald	  en	  verhalen	  verteld.	  Met	  de	  verhalen	  en	  herinneringen	  wordt	  een	  
voorstelling	  gemaakt	  waarin	  de	  liedjes	  en	  muziek	  de	  hoofdrol	  spelen.	  De	  voorstelling	  
wordt	  door	  de	  bewoners	  zelf	  gezongen	  en	  verteld.	  
In	  2016	  was	  er	  een	  verteltheater	  in	  Zorgcentrum	  Atrium	  in	  Rotterdam-‐Centrum.	  In	  
2017	  was	  er	  een	  verteltheater	  in	  Zorgcentrum	  Siloam	  in	  Hoogvliet-‐Zalmplaat.	  	  In	  2018	  
volgde	  Zorgcentrum	  Oranjehof	  in	  IJsselmonde.	  
In	  2019	  is	  gestart	  met	  de	  oprichting	  van	  een	  muziektheatergroep.	  In	  het	  najaar	  vonden	  
twee	  korte	  optredens	  plaats.	  In	  de	  zomer	  van	  2020	  wordt	  een	  langere	  voorstelling	  
georganiseerd.	  
	  
3 VERHALEN	  VERTELLEN	  
Gezellige	  bijeenkomsten	  voor	  bewoners	  van	  zorgcentra.	  Met	  het	  360′	  spel	  of	  
themakaartjes	  worden	  deelnemers	  uitgedaagd	  om	  herinneringen	  op	  te	  halen	  of	  een	  
verhaal	  te	  vertellen.	  Rondom	  deze	  verhalen	  wordt	  met	  het	  maken	  van	  tekeningen	  of	  
papieren	  kralen	  de	  herinnering	  vastgelegd.	  
In	  2018	  is	  een	  nieuwe	  vorm	  van	  verhalen	  vertellen	  ontwikkeld	  in	  samenwerking	  met	  
wmo	  radar,	  Bibliotheek	  Rotterdam	  en	  Spirit	  55+.	  Hierbij	  vormt	  een	  film	  of	  
maatschappelijk	  thema	  de	  rode	  draad	  in	  de	  gesprekken.	  	   	  

1.	  OPRICHTING	  EN	  DOELSTELLING	  



	  

Jaarverslag	  2019	  Stichting	  Creatief	  Welzijn	  Senioren.	   3	  

	  
De	  stichting	  heeft	  een	  bestuur	  met	  4	  bestuursleden.	  	  
	  
Het	  bestuur	  bestond	  in	  2019	  uit:	  
Sylvia	  Renting,	  voorzitter	  (tot	  april	  2019)	  
Ron	  de	  Klein,	  voorzitter	  (vanaf	  juni	  2019)	  	  
Ad	  van	  den	  Corput,	  penningmeester	  
Mirjam	  Hensgens	  ,	  secretaris	  
Margreet	  Doe	  (vanaf	  juni	  2019)	  
	  
Er	  zijn	  geen	  medewerkers	  in	  dienst.	  De	  activiteiten	  worden	  door	  vrijwilligers	  en	  derden	  
uitgevoerd.	  De	  stichting	  heeft	  een	  breed	  netwerk	  van	  kunstenaars	  en	  coaches	  aan	  zich	  
verbonden.	  Per	  project	  krijgen	  kunstenaars	  en/of	  coaches	  opdracht	  voor	  de	  uitvoering.	  
Vrijwilligers	  regelen	  de	  organisatie	  op	  de	  achtergrond	  en	  ondersteunen	  de	  kunstenaars	  
en	  coaches	  bij	  de	  activiteiten.	  
	  

	  
NETWERK	  
De	  stichting	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  een	  vast	  gezicht	  geworden	  bij	  diverse	  overleggen	  en	  
bijeenkomsten.	  
	  
Zo	  zijn	  in	  2019	  de	  volgende	  bijeenkomsten	  bezocht:	  
	  

• Coalitie	  Erbij	  Rotterdam	  
• Rotterdam	  wordt	  ouder	  	  
• Delfshaven	  Coöperatie	  bijeenkomsten	  
• Kadefestival	  Delfshaven	  	  
• Schaften	  aan	  de	  Schie	  	  	  
• Broodje	  COID	  	  
• Ontmoeten	  in	  Cool	  	  

	  
Verder	  is	  er	  over	  projecten	  afstemming	  geweest	  met	  Lelie	  Zorggroep	  zorgcentra	  Atrium	  
en	  Oranjehof,	  met	  Spirit	  55+,	  met	  Schiezicht,	  met	  wmo	  radar,	  met	  Bibliotheek	  
Rotterdam,	  met	  de	  Cultuurscouts	  van	  Rotterdam	  Centrum	  en	  Delfshaven	  en	  met	  de	  
gebiedsnetwerker	  van	  IJsselmonde.	  	  
	   	  

2.	  ORGANISATIE	  

3.	  ACTIVITEITEN	  
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PROJECTEN	  
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Seniorensoos	  Delfshaven	  
Januari	  t/m	  december	  2019	  in	  Schiezicht	  
	  
Sinds	  2016	  organiseert	  de	  stichting	  kunstworkshops	  met	  lokale	  kunstenaars	  in	  
Schiezicht.	  De	  eerste	  twee	  jaar	  werden	  korte	  series	  workshops	  aangeboden.	  Per	  1	  
januari	  2018	  biedt	  de	  stichting,	  dankzij	  ondersteuning	  van	  Gemeente	  Rotterdam	  een	  
jaarprogramma	  aan	  met	  tweewekelijks	  een	  workshop.	  	  
	  
Voor	  de	  workshops	  worden	  lokale	  kunstenaars	  gevraagd.	  Elke	  twee	  weken	  is	  er	  een	  
andere	  workshop.	  
De	  deelnemers	  betalen	  een	  kleine	  bijdrage.	  Iedereen	  is	  welkom.	  
In	  2019	  waren	  er	  in	  totaal	  229	  deelnemers.	  Hiervan	  is	  een	  kleine	  groep	  die	  regelmatig	  
komt.	  Deze	  groep	  is	  inmiddels	  zo	  hecht	  dat	  bij	  ziekte	  of	  andere	  redenen	  men	  elkaar	  belt	  
of	  opzoekt.	  Vanuit	  deze	  vaste	  groep	  zijn	  ook	  nieuwe	  deelnemers	  meegekomen.	  
Daarnaast	  werkt	  de	  publiciteit	  in	  met	  name	  de	  Havenloods	  heel	  goed	  om	  nieuwe	  
deelnemers	  te	  trekken.	  
In	  totaal	  zijn	  er	  24	  workshops	  gegeven	  en	  is	  er	  een	  activiteit	  aangeboden	  tijdens	  het	  
Kadefestival	  van	  Schiezicht.	  
	  
De	  workshops	  in	  2019	  waren:	  
	  

Datum	   Activiteit	   kunstenaar	  
10	  januari	   Collages	  maken	   Martine	  Romer	  
24	  januari	   Tekenen	  wat	  je	  ziet	   Germaine	  Sanders	  
14	  februari	   Mozaïeken	   Mirjam	  Kroon	  
28	  februari	   Vaas	  beschilderen	   Dots	  Design	  
14	  maart	   Vaas	  beschilderen	   Dots	  Design	  
28	  maart	   Boetseren	  	   Andre	  Vollering	  
11	  april	   Wasco	  en	  ecoline	   Martine	  Romer	  
25	  april	   Schilderen	   Ludo	  Roders	  
9	  mei	   Portret	  tekenen	   Martine	  Romer	  
23	  mei	   Vilten	   Connie	  Toet	  
13	  juni	   Tekenen	  met	  inkt	   Germaine	  Sanders	  
27	  juni	   Papieren	  rozen	   Emily	  de	  Bruijn	  
11	  juli	   Glas	  beschilderen	   Saskia	  Wigbold	  
25	  juli	   Sieraden	  maken	   Saskia	  Wigbold	  
8	  augustus	   Spiegel	  Mozaïek	   Mirjam	  Kroon	  
22	  augustus	   Spiegel	  Mozaïek	   Mirjam	  Kroon	  
8	  september	  	   Kadefestival	  	   Vilten	  /	  Connie	  
12	  september	   Collages	  maken	  	   Martine	  Romer	  
26	  september	   Textiel	  beschilderen	   Dinah	  Smutny	  
10	  oktober	   Hoeden	  maken	   Gina	  Heerenveen	  	  
24	  oktober	   Schilderen	   Ludo	  Roders	  
14	  november	   Vilten	  	   Connie	  Toet	  
28	  november	   Porselein	  beschilderen	   Dots	  Design	  
5	  december	   Boetseren	   André	  Vollering	  
19	  december	   Papieren	  Kerstrozen	   Emily	  de	  Bruijn	  	  
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In	  Gesprek	  met	  ………	  
	  
Februari	  t/m	  juni	  in	  Bibliotheek	  Rotterdam	  
September	  t/m	  	  december	  in	  Bibliotheek	  Rotterdam	  
	  
	  
Doelgroep:	  	  
ouderen	  die	  niet	  slechts	  over	  koetjes	  en	  	  kalfjes	  willen	  praten,	  maar	  graag	  met	  elkaar	  in	  
gesprek	  gaan	  over	  maatschappelijke	  of	  filosofische	  thema’s.	  
Methode:	  	  
Afwisselend	  de	  ene	  maand	  een	  film	  met	  een	  zodanige	  inhoud	  om	  over	  na	  te	  kunnen	  
praten;	  	  de	  andere	  maand	  een	  gesprek	  over	  een	  thema,	  dat	  ingeleid	  wordt	  door	  een	  
creatieve	  associatie	  oefening.	  
Locatie:	  	  
Centrale	  Bibliotheek	  Rotterdam.	  Bij	  de	  films	  op	  de	  4e	  étage	  in	  de	  filmzaal;	  bij	  de	  
themamiddagen	  een	  zaaltje	  op	  de	  2e	  étage.	  
Data:	  	  
26	  februari,	  26	  maart,	  16	  april,	  14	  mei,	  25	  juni,	  24	  september,	  29	  oktober,	  19	  november,	  
17	  december	  
Door	  wie:	  	  
De	  films	  en	  nagesprekken	  bij	  de	  films	  werden	  begeleid	  door	  Mieke	  Melis	  (wmo	  radar)	  
en	  Martine	  Romer	  (Creatief	  Welzijn	  Senioren).	  De	  themamiddagen	  door	  Connie	  Toet	  en	  
Martine	  Romer	  (beiden	  Creatief	  Welzijn	  Senioren)	  
Medewerkers	  van	  de	  afdeling	  Ouderen	  in	  de	  Wijk	  gaven	  ook	  ondersteuning	  indien	  nodig	  
en	  regelden	  koffie	  en	  thee	  voor	  de	  middagen.	  
Welke	  films,	  thema’s:	  	  

Slumdog	  Millionaire,	  That	  Sugar	  Film	  (documentaire),	  The	  Wife,	  The	  Florida	  Project,	  Old	  
Passioned	  (documentaire)	  	  

De	  thema	  bijeenkomsten	  hadden	  als	  thema	  respectievelijk:	  	  
Verandering(en),	  Identiteit,	  Intuïtie,	  Inspiratie	  	  

Een	  themamiddag	  werd	  op	  gang	  gebracht	  met	  beelden	  en	  teksten,	  die	  de	  deelnemers	  
veelal	  uitkozen	  vanuit	  een	  breed	  aanbod,	  meegenomen	  door	  de	  coaches.	  	  
Aantal	  deelnemers:	  	  
De	  opkomst	  lag	  bij	  de	  filmmiddagen	  op	  10	  deelnemers,	  bij	  de	  themamiddagen	  tussen	  
13-‐15	  deelnemers.	  Dit	  waren	  niet	  altijd	  dezelfde	  mensen.	  Doorgaans	  trokken	  de	  
filmmiddagen	  een	  ander	  publiek	  dan	  de	  themamiddagen.	  
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Muziektheater	  
De	  Silver	  Sound	  Singers	  
Juni	  t/m	  november	  2016	  
	  
Veel	  bewoners	  in	  Rotterdam	  Centrum	  houden	  van	  muziek	  of	  spelen	  zelf	  nog	  een	  
instrument.	  Deze	  behoefte	  wordt	  nu	  vooral	  gestild	  met	  af	  en	  toe	  een	  pianospeler	  die	  een	  
middagje	  of	  avondje	  speelt	  in	  Zorgcentrum	  Atrium	  of	  een	  lunchconcert	  bij	  De	  Doelen	  dat	  
gratis	  toegankelijk	  is.	  	  
Met	  steun	  van	  de	  Gemeente	  Rotterdam	  en	  Zorgcentrum	  Atrium	  is	  in	  voorjaar	  2019	  een	  
oproep	  onder	  bewoners	  gedaan	  om	  te	  kijken	  of	  er	  behoefte	  is	  om	  samen	  muziek	  te	  
maken.	  
	  
Met	  de	  mensen	  die	  hierop	  reageerden	  is	  in	  het	  begin	  van	  de	  zomer	  van	  2019	  gestart	  met	  
een	  muziekgroep	  in	  Zorgcentrum	  Atrium.	  	  Ongeveer	  10	  tot	  15	  bewoners	  uit	  Rotterdam	  
Centrum	  komen	  sinds	  juni	  2019	  eens	  in	  de	  twee	  weken	  bij	  elkaar	  om	  samen	  te	  zingen	  
onder	  leiding	  van	  coach	  Martine	  Romer	  en	  muzikante	  Mareike	  Ziegler.	  In	  2020	  zal	  ook	  
(kunstzinnig	  en	  stem-‐)coach	  Connie	  Toet	  tot	  de	  begeleidingsgroep	  toetreden.	  
Aan	  de	  deelnemers	  is	  gevraagd:	  “aan	  welk	  lied	  of	  aan	  welke	  muziek	  heeft	  u	  goede	  
herinneringen	  en	  waarom?”	  Met	  de	  opbrengst	  van	  deze	  liederen	  en	  de	  verhalen	  
daaromheen	  zijn	  de	  coach	  en	  een	  muzikante	  gestart	  met	  een	  programma	  om	  samen	  te	  
zingen.	  In	  deze	  opstartfase	  zijn	  nu	  een	  aantal	  liederen	  die	  verbinding	  bieden.	  
	  
Hiermee	  heeft	  de	  groep	  in	  het	  najaar	  van	  2019	  tweemaal	  een	  optreden	  gegeven.	  Een	  van	  
een	  half	  uur	  op	  22	  september	  2019	  tijdens	  de	  Gumbo	  Session	  op	  het	  Schouwburgplein	  	  
in	  samenwerking	  met	  organisator	  Roffanum.	  En	  een	  op	  16	  november	  2019	  van	  een	  uur	  
in	  Zorgcentrum	  Atrium	  in	  samenwerking	  met	  Coalitie	  Erbij	  in	  Rotterdam	  en	  mede	  
gefinancierd	  door	  Spirit	  55+.	  	  
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De	  Zomer	  in	  je	  bol	  
Oranjehof	  
	  
In	  het	  kader	  van	  het	  initiatief	  “impuls	  vakantie	  activiteiten	  voor	  ouderen”	  van	  het	  
Oranjefonds	  is	  een	  zomerprogramma	  georganiseerd	  in	  Rotterdam	  Lombardijen	  	  
in	  de	  periode	  juni-‐augustus	  2019.	  
Een	  programma	  van	  7	  middagen	  met	  als	  titel:	  “De	  zomer	  in	  je	  bol”.	  
	  
De	  7	  middagen	  werden	  in	  de	  Oranjerie	  gehouden,	  de	  brasserie/recreatieruimte	  van	  
zorgcentrum	  de	  Oranjehof.	  De	  Oranjehof	  is	  een	  verpleeghuis	  gespecialiseerd	  in	  
dementiezorg	  en	  kleinschalige	  verpleegzorg.	  De	  Oranjerie	  wordt	  gedeeld	  met	  de	  
Lombarde,	  een	  appartementencomplex	  voor	  55	  plussers	  en	  wonen	  met	  zorg.	  
De	  creatief	  coaches	  Martine	  Romer	  en	  Connie	  Toet	  verzorgden	  de	  middagen.	  
	  
Het	  programma	  bestond	  uit:	  
26	  juni:	  Het	  verhaal	  van	  de	  zomer	  
	  	  	  3	  juli:	  	  Zomerliedjes	  zingen	  met	  begeleiding	  van	  muzikante	  Mareike	  Ziegler	  
10	  juli:	  	  Nat	  in	  nat	  schilderen	  
17	  juli:	  	  Collages	  maken	  
24	  juli:	  	  Tekenen	  met	  pastel	  
31	  juli:	  	  Vilten	  
	  	  7	  augustus:	  Het	  land	  van	  verbeelding:	  tekenen	  en	  collage	  
	  
Gemiddeld	  waren	  er	  10	  deelnemers	  per	  bijeenkomst.	  De	  deelnemers	  kwamen	  uit	  de	  
wijk,	  uit	  De	  Lombarde	  en	  uit	  De	  Oranjehof.	  Deelnemers	  uit	  de	  Oranjehof	  werden	  
begeleid	  door	  vrijwilligers.	  
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HET	  VERHAAL	  VAN	  DE	  ZOMER	  
Geschreven	  door	  bewoners	  van	  de	  Lombarde	  en	  de	  Oranjehof	  –	  26	  juni	  	  2019	  
	  
Als	  ik	  aan	  de	  zomer	  denk,	  denk	  ik	  aan	  het	  strand	  en	  de	  zee.	  Mooie	  blauwe	  lucht,	  bomen	  
vol	  in	  het	  blad,	  je	  jong	  blijven	  voelen,	  eten	  in	  het	  veld,	  tussen	  het	  goudgele	  koren:	  alles	  
wat	  een	  mens	  wil	  in	  de	  zomer,	  genieten	  van	  het	  leven!	  	  
Zandsculpturen	  kijken	  in	  Kijkduin.	  Kijk!	  Die	  man	  rijst	  op	  uit	  zee	  en	  beschermt	  zich	  met	  
een	  paraplu	  tegen	  de	  zon.	  Dat	  moet	  Schiermonnikoog	  zijn,	  want	  de	  horizon	  ligt	  een	  
beetje	  hoger.	  	  
Als	  kind	  was	  ik	  gerimpeld	  van	  de	  zee,	  té	  lang	  in	  het	  water.	  Of	  ik	  ging	  varen,	  lekker	  op	  een	  
zeilbootje	  in	  de	  zee.	  Je	  kunt	  natuurlijk	  ook	  een	  huis	  met	  zwembad	  huren	  in	  Benidorm,	  
dan	  voel	  je	  je	  rijk.	  Of	  dichterbij,	  een	  huisje	  in	  Rockanje.	  En	  dan:	  langs	  het	  strand	  lopen,	  
midgetgolf	  spelen,	  vliegeren,	  zandkastelen	  maken…	  
Op	  het	  land	  kun	  je	  zonnepitten	  verven	  en	  daarvan	  kettingen	  maken.	  Zie	  de	  zoenende	  
zonnebloemen	  (moet	  kunnen).	  Ze	  moeten	  water	  hebben.	  Viooltjes,	  madeliefjes,	  ik	  krijg	  
de	  pee	  in	  dat	  ik	  niet	  meer	  verliefd	  kan	  zijn.	  Hoewel?	  	  
Lekker	  languit	  liggen	  in	  het	  gras	  en	  naar	  de	  mooie	  luchten	  kijken.	  Het	  ruisen	  van	  de	  
bomen.	  Zó	  kan	  ik	  wel	  100	  worden.	  Er	  verdwijnt	  een	  meisje	  achter	  een	  grote	  bos	  
bloemen.	  Ga	  je	  mee	  naar	  het	  bloemenveld	  in	  de	  hoogzomer.	  Bloemen	  plukken?	  Geel	  
koolzaad,	  wit,	  kantachtig	  fluitenkruid,	  zoemende	  bijen.	  Wat	  een	  geluk!	  	  
Je	  kunt	  natuurlijk	  ook	  op	  avontuur	  gaan.	  Naar	  Benidorm	  met	  de	  caravan.	  Of	  naar	  
Thailand,	  China.	  Reizen	  met	  de	  fiets,	  bus,	  auto,	  vliegtuig.	  En	  wat	  dacht	  je	  van	  een	  
luchtballon?	  Het	  vuur	  geeft	  warmte.	  Wat	  is	  het	  heerlijk	  stil	  met	  ‘n	  prachtig	  uitzicht!	  	  
Soms	  lopen	  avonturen	  een	  beetje	  uit	  de	  hand.	  Mijn	  zwager	  sprak	  goed	  Duits,	  althans,	  dat	  
dacht	  hij.	  Volgens	  hem	  zaten	  we	  echt	  op	  de	  goede	  boot.	  Maar	  nee.	  We	  zouden	  naar	  
Bernkastel	  gaan,	  we	  kwamen	  uit	  in	  Trier.	  Verkeerde	  boot.	  Wat	  hebben	  we	  gelachen.	  	  
Kijk,	  daar	  staan	  een	  paar	  meisjes	  op	  een	  brug.	  Ze	  kijken	  in	  het	  water	  en	  zoeken	  naar	  
verrassingen.	  Wat	  zien	  ze?	  Vissen	  die	  kuitschieten.	  Bijzonder.	  Maar	  ook	  naar,	  zoals	  het	  
vrouwtje	  belaagd	  wordt	  door	  de	  mannetjes.	  	  
De	  zomer	  geeft	  een	  gevoel	  van	  vrijheid.	  Ik	  gooi	  mijn	  zoontje	  in	  de	  lucht.	  Hij	  vindt	  het	  
spannend	  en	  het	  geeft	  veel	  plezier.	  Hij	  moet	  heel	  hard	  lachen:	  nóg	  een	  keer!	  	  
Niet	  iedereen	  houdt	  van	  de	  zomer.	  Ik	  kan	  niet	  goed	  tegen	  de	  zon	  en	  de	  warmte.	  Dan	  zit	  
je	  goed	  in	  Nederland.	  Niet	  ongewoon	  zijn	  de	  regenvakanties.	  Ik	  kocht	  kaplaarzen	  en	  
lange	  regenjassen	  voor	  de	  kinderen.	  Lekker	  in	  de	  plassen	  lopen.	  	  
Ook	  niet	  altijd	  fijn	  aan	  de	  zomer:	  lange	  files	  naar	  het	  strand…	  Dus	  blijven	  we	  in	  
Rotterdam.	  Daar	  is	  het	  Zomercarnaval.	  We	  gaan	  op	  een	  terrasje	  zitten	  (of	  op	  ons	  balkon)	  
en	  mensen	  kijken.	  En	  we	  genieten	  van	  cocktails	  of	  mocktails	  (een	  cocktail	  zonder	  
alcohol).	  We	  gaan	  barbecueën	  met	  rosé	  en	  een	  frisse	  salade	  met	  aardappels,	  zalm,	  een	  
augurkje,	  een	  zure	  bom…	  Wat	  een	  feest	  die	  zomer!	  
	   	  



	  

Jaarverslag	  2019	  Stichting	  Creatief	  Welzijn	  Senioren.	   11	  

	  
Voorbereidingen	  
	  
De	  stichting	  is	  constant	  in	  gesprek	  met	  allerlei	  organisaties.	  Dit	  leidt	  regelmatig	  tot	  een	  
samenwerking.	  In	  deze	  samenwerking	  wordt	  een	  project	  verder	  vormgegeven	  en	  
gezocht	  naar	  financiering.	  In	  2019	  is	  onder	  andere	  gewerkt	  aan	  de	  volgende	  projecten:	  
	  
	  

• Vervolg	  Seniorensoos	  
Met	  een	  subsidie	  vanuit	  Couleur	  Locale	  van	  Gemeente	  Rotterdam	  is	  het	  mogelijk	  
geworden	  om	  in	  2019	  een	  jaarprogramma	  op	  te	  stellen	  voor	  de	  Seniorensoos.	  
Het	  groeiende	  aantal	  deelnemers	  en	  de	  positieve	  reacties	  van	  zowel	  Schiezicht	  als	  de	  
gemeente	  gaven	  de	  zekerheid	  om	  ook	  voor	  2020	  een	  jaarprogramma	  op	  te	  gaan	  zetten.	  
De	  gemeente	  heeft	  daarop	  dit	  jaarprogramma	  wederom	  ondersteunt	  met	  een	  subsidie.	  
	  

• Vervolg	  In	  Gesprek	  met…..	  
Voor	  2020	  is	  financiering	  gevonden	  bij	  Spirit	  55+,	  wmo	  radar	  en	  het	  Van	  Leeuwen	  van	  
Lignac	  fonds.	  
Er	  zullen	  in	  2020	  weer	  9	  bijeenkomsten	  georganiseerd	  worden	  in	  de	  Bibliotheek	  
Rotterdam.	  
	  

• Voorstelling	  Muziektheater	  
Dankzij	  een	  bijdrage	  van	  RCOAK	  zijn	  de	  Silver	  Sound	  Singers	  verder	  gaan	  repeteren.	  Ze	  
werken	  toe	  naar	  een	  voorstelling	  in	  juni	  2020.	  Voor	  de	  voorstelling	  zelf	  wordt	  nog	  extra	  
financiering	  gezocht.	  
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De	  stichting	  heeft	  een	  website	  en	  een	  twitter-‐	  en	  een	  facebook-‐account.	  Regelmatig	  post	  
zij	  op	  deze	  media	  updates	  over	  haar	  werkzaamheden.	  Voor	  de	  projecten	  worden	  flyers	  
verspreid	  en	  in	  de	  nieuwsberichten	  van	  de	  wijk	  of	  organisatie	  geplaatst.	  
Zo	  stonden	  de	  activiteiten	  van	  de	  stichting	  in	  de	  Stadsruit,	  Het	  Fleurtje,	  de	  mailings	  van	  
Spirit	  55+,	  in	  de	  nieuwsbrieven	  van	  Oranjehof,	  de	  website	  en	  facebook	  van	  Schiezicht.	  
	  

	  

	  
Website	  

	  
	  

	  
Nieuwjaarskaart	  

	  

4.	  COMMUNICATIE	  
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facebook	  

	  
De	  stichting	  is	  aangesloten	  bij	  het	  Wijkuitburo	  en	  onderhoudt	  nauw	  contact	  met	  de	  
Cultuurscouts	  van	  Rotterdam.	  Verder	  is	  zij	  zichtbaar	  op	  MAEX	  en	  plaats	  zij	  berichten	  en	  
activiteiten	  in	  De	  Havenloods	  en	  in	  de	  Stadsruit.	  
De	  stichting	  is	  vermeld	  in	  Gebiedsgids	  Centrum	  en	  Gebiedsgids	  Delfshaven	  en	  in	  de	  
activiteitenkalender	  van	  Bibliotheek	  Rotterdam.	  
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Muziektheater	  in	  de	  Stadsruit	  en	  Stadskrant	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  	  	  	   	  
De	  Seniorensoos	  in	  De	  Havenloods	  
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Advertorial	  in	  50plus	  krant	  
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De	  stichting	  ontvangt	  geen	  structurele	  inkomsten	  en	  heeft	  geen	  medewerkers	  in	  dienst.	  
Per	  project	  wordt	  financiering	  aangevraagd.	  In	  2019	  is	  voor	  meerdere	  projecten	  
financiering	  ontvangen.	  	  
Per	  uitgevoerd	  project	  is	  een	  inhoudelijk	  en	  financieel	  verslag	  verkrijgbaar.	  
	  
Voor	  algemene	  organisatie	  projecten,	  bestuurszaken,	  administratie,	  communicatie	  en	  
netwerk	  heeft	  de	  stichting	  een	  aantal	  vrijwilligers	  aan	  zich	  gebonden.	  Zij	  besteedden	  in	  
2019	  ruim	  340	  uur	  aan	  deze	  werkzaamheden.	  	  	  
Het	  bestuur	  ontvangt	  geen	  vergoeding	  voor	  haar	  bestuurswerkzaamheden.	  Vrijwilligers	  
ontvangen	  een	  vrijwilligersvergoeding	  per	  project.	  
	  
Onze	  sponsors	  zijn:	  
	  

	  
	  
	   	  

5.	  FINANCIEN	  
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Balans	  en	  winst/verlies	  rekening	  Stichting	  Creatief	  Welzijn	  Senioren	  2019	  
	  
Kosten	   2019	   2018	   2017	   Opbrengsten	   2019	   2018	   2017	  
Project	  
Delfshaven	  

10.475	   8.094	   4.787	   Project	  
Delfshaven	  

11.577	   10.522	   4.278	  

Workshops	  
Kom	  Erbij	  

0	   250	   1.000	   Workshops	  
Kom	  Erbij	  

0	   250	   750	  

Muziektheate
r	  

2.265	   	   	   Muziektheate
r	  

2.275	   	   	  

Project	  
Siloam	  

0	   0	   9.358	   Project	  
Siloam	  

0	   0	   7.000	  

Project	  Cool	  
in	  Beeld	  

0	   8	   4.263	   Project	  Cool	  
in	  Beeld	  

0	   0	   2.340	  

Zowel	   0	   0	   2.873	   Zowel	   0	   0	   2.904	  
Oranjehof	   2.439	   4.482	   	   Oranjehof	   2.440	   9.000	   	  
In	  gesprek	   1.513	   1.053	   	   In	  gesprek	   1.500	   1.150	   	  
bestuurskost
en	  

617	   419	   290	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Resultaat	   	   	   	   	   483	   6.616	   (5.299)	  
	  
Activa	   2019	   2018	   2017	   Passiva	   2019	   2018	   2017	  
Bank	   305	   3.377	   878	   Algemene	  

reservering	  
2.135	   302	   120	  

Spaarrekening	   3.500	   4.000	   0	   Reservering	  
Delfshaven	  

1.102	   2028	   911	  

	   	   	   	   Reservering	  
Oranjehof	  

0	   2310	   	  

	   	   	   	   Reservering	  In	  
gesprek	  

0	   0	   	  

	   	   	   	   Muziektheater	   10	   	   	  
	   	   	   	   Reservering	  

Kom	  erbij	  
0	   0	   (40)	  

Debiteuren	   0	   0	   311	   Crediteuren	   558	   2737	   219	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Totaal	   3.805	   7.377	   1.189	   	   3.805	   7.377	   1.189	  
	  
	  

	  
Stichting	  Creatief	  Welzijn	  Senioren	  
Van	  Oldenbarneveltplaats	  376	  
3012	  AN	  Rotterdam	  
creatiefwelzijnsenioren@gmail.com	  
creatiefwelzijnsenioren.wordpress.com	  

6.	  contactgegevens	  


