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Jaarverslag Stichting Vrienden van Klimmendaal 2020
Mensen met een lichamelijke of chronische beperking werken bij Klimmendaal hard aan
het verminderen van het leren omgaan met hun beperking. De revalidatiespecialisten van
Klimmendaal ondersteunen hen bij het zo zelfstandig mogelijk inrichten van hun leven.
Daarbij gaat het niet alleen om medische revalidatie, maar ook om het verbeteren van de
kwaliteit van leven, zoals optimaal integreren in de samenleving. Op weg naar een nieuw
betekenisvol toekomstperspectief wordt de patiënt begeleid door deskundige
behandelaars en revalidatieartsen.
Soms loopt het leven niet als verwacht. De gezondheid kan opeens ernstig verslechteren
en wacht er een zware tijd. Tijdens de revalidatieperiode kunnen er activiteiten en
projecten nodig zijn, die niet onder reguliere financiering vallen. De stichting Vrienden
van Klimmendaal spant zich in om aanvullende ondersteuning te bieden die de kwaliteit
van de behandeling kan verbeteren én de behandelperiode kan veraangenamen.
De stichting houdt zich bezig met het verkrijgen van geldmiddelen ten behoeve van
bijzondere projecten binnen Klimmendaal. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een
extra sportrolstoel, hulpmiddelen voor communicatie zoals iPads, een aangepaste
schommel voor de peuters, een dvd-speler in de huiskamer of innovatieve projecten ten
behoeve van behandelmethoden. De Vrienden hebben in de afgelopen jaren al vele
projecten mogelijk kunnen maken dankzij giften en bijdragen van persoonlijke- en
zakelijke vrienden.

Figuur 1 Overhandiging sportrolstoel kinderen
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Wat doet de stichting Vrienden van Klimmendaal
Vrienden van Klimmendaal is een stichting die uiteenlopende initiatieven en activiteiten voor
revalidanten bij Klimmendaal steunt die niet uit het reguliere budget bekostigd kunnen worden. Er
worden gelden ingezameld zodat we onze revalidanten dat beetje extra kunnen geven zodat
hierdoor hun dag meer kleur krijgt én het hun revalidatietraject ondersteund.
Zie voor meer informatie onze website: www.vriendenvanklimmendaal.nl

Wij ondersteunen bij:

•

De aanschaf van extra hulpmiddelen om het revalidatieproces te veraangenamen en/of
te versnellen, te verbeteren.

•
•
•

Extra onderzoek naar vernieuwing van therapeutische behandelingen
Het veraangenamen van het verblijf bij Klimmendaal
Initiatieven ter stimulering van therapeutische behandelingen.

Het bestuur bestaat in 2020 uit:
M.J. (Rien) Schrijver, voorzitter
H.J. (Hein) van ’t Wout, penningmeester
H.W.C.M. (Harry) Vos, wnd. Voorzitter
C.W.D.A. (Diederic) Klapwijk, bestuurslid
G.H.Th. Janssen, bestuurslid
De Stichting Vrienden van Klimmendaal is geregistreerd als ANBI-stichting
Het totale bedrag aan geschonken projecten was in 2020 € 51.241,88

Figuur 2 Ingebruikname speelplek
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Wat is er gedaan in 2020
De uitbraak van het Coronavirus had ook op het werk van de Vrienden grote invloed.
Klimmendaal en zijn medewerkers stonden onder grote druk bij de uitvoering van hun
normale werkzaamheden en kwamen nauwelijks toe aan het indienen van aanvragen
voor ondersteuning. Er waren nog wel diverse aanvragen in behandeling en die hebben
we als Vrienden kunnen toezeggen en in gang zetten. Het totale bedrag aan geschonken
projecten was in 2020 € 51.241,88

•
•
•
•

Er zijn 6 projecten gesponsord
De contacten met de organisatie zijn geïntensiveerd
Er is gezocht naar nieuwe bestuursleden i.v.m. vertrek van de heren Van ’t Wout en Vos
De nieuwe bestuursleden zijn de heren Van den Berg en Lorist die per 1 januari 2021 zitting
zullen nemen in het bestuur

Enkele projecten uit 2020
Opening beweegtuin in Arnhem door
Harrie Vos van de Vrienden

Stichting Vrienden schenkt Beweegtuin!
Onlangs werd de beweegtuin op locatie
Heijenoordseweg officieel geopend.
Fysiotherapeut Robert Bliek droomde al langer
van meer buitensport- en
beweegmogelijkheden voor patiënten.
Behandelaars kunnen de toestellen inzetten
tijdens hun behandeling. Robert: “Iedere
patiënt die daarvoor openstaat kan gebruik
maken van deze toestellen, je gebruikt vooral
je eigen lichaamsgewicht als weerstand.”

Ingebruikname Silverfit in Deventer en
Zutphen

De stichting Vrienden van Klimmendaal heeft
bij Klimmendaal Deventer een Silverfit Mile
overhandigt.
De Silverfit maakt de therapie leuker en
dynamischer. Dit apparaat vergroot het plezier
voor de individuele patiënt, maar ook voor de
afdeling omdat andere patiënten mee kunnen
kijken. Door het fietsen in hun eigen omgeving
kunnen er herinneringen naar boven komen.
Dit maakt de therapie leuker.
Wilt u ons ook helpen door een bijdrage?

De Vrienden stuurden een bloemetje aan alle
vestigingsplaatsen van Klimmendaal

De Vrienden wilden ook, door het sturen van
een bloemetje, de medewerkers een blijk van
meeleven en respect tonen.
Hier een reactie:
We hebben een bloemetje ontvangen van de
Vrienden van Klimmendaal.
Hart onder de riem voor ons in deze vreemde
tijd.
Het boeketje is live te bewonderen bij de
receptie. In Apeldoorn
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Wat gaan we doen in 2021
•
•
•
•
•

Meer activiteiten ontplooien om fondsen te werven
Contacten met donateurs en sponsoren intensiveren
Werven van ambassadeurs
Samen met Klimmendaal acties voorbereiden ter ondersteuning van de organisatie
Relatienetwerk uitbreiden

Wij willen onze dank uitspreken aan Hein van ’t Wout en Harrie Vos voor hun jarenlange inzet voor
de Stichting Vrienden van Klimmendaal. Er is in die tijd veel bereikt ter ondersteuning van de vele
kinderen en volwassenen om hun behandeling te verbeteren.
Het bestuur bestaat in 2021 uit:

Rien Schrijver, voorzitter
Michel van den Berg, penningmeester
Henk Janssen, secretaris
Diederic Klapwijk, bestuurslid
Christiaan Lorist, bestuurslid

Figuur 3 Onze website www.vriendenvanklimmendaal.nl
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Financieel jaaroverzicht 2020
Balans per 31 december 2020
ACTIVA
31-12-2020
Bank Rabo 393317447
Bedrijfsspaarrekening Rabo 3033365116

€
€

Te ontvangen rente bedrijfsspaarrekening
Totaal

€

31-12-2019

923,43
60.000,00
€
8,08
60.931,51

€
€

32.668,12
78.342,43

€
€

7,95
111.018,50

60.913,89
€
17,62

€

110.955,36

€

63,14

PASSIVA
Kapitaal

€

Te betalen bankkosten Rabo rek. crnt.
€

60.931,51

€

111.018,50

Waardering
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Resultatenrekening over het jaar 2020
LASTEN
2020
Bankkosten
Diversen
Projecten

€
€
€

227,15
1.632,39
51.241,88

€

53.101,42

€

3.052,00
€
7,95

€

3.059,95

€

50.041,47-

BATEN

Giften algemeen
Rente bankrekeningen

RESULTAAT
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Toelichting op de balans
Deposito
De renteopbrengsten zijn bijgeschreven op de depositorekening

Kapitaal
Kapitaal ultimo
2019

€ 110.955,36

Negatief exploitatiesaldo
2020

€ 50.041,47-

Kapitaal ultimo
2020

€

60.913,89

Van het kapitaal is een bedrag geoormerkt voor projecten van Groot Klimmendaal ter
bevordering van maatschappelijke integratie.

Geoormerkt voor projecten GK ultimo
2017
Bijdrage Internetproject GK

€
€

895,54
-

Geoormerkt voor projecten GK ultimo
2018

€

895,54

Figuur 4 Ogen leren focussen
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Toelichting op de resultatenrekening 2020
LASTEN
Algemeen
PROJECTEN:
Ronald van
Sponsoring
Sponsoring
Sponsoring
Sponsoring
Sponsoring

Driel, sponsoring judotoernooi 2020
bloemen diverse locaties Klimmendaal
calisthenics toestellen
Akka Smart mobiliteitsplatform
Silverfit Mile
inrichting speeltuin Klimmendaal Arnhem

DIVERSEN:
Machris Management, Dropbox
Guifi, website

€
€
€
€
€
€

400,00
234,70
13.812,69
11.922,94
11.709,17
13.162,38

€

51.241,88

€
€

119,89
1.512,50

€

1.632,39

BANKKOSTEN:
Bankkosten totaal

€

227,15

Totaal lasten

€

53.101,42

€
€

3.052,00
7,95

€

3.059,95

Totaal baten

€

3.059,95

RESULTAAT

€

50.041,47-

BATEN
Giften
Rente bedrijfsspaarrekening
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