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Jaarverslag Stichting Vrienden van Klimmendaal 2021
Het afgelopen jaar heeft ook voor de Vrienden geheel in het teken van Corana gestaan.
Ook wij werden geconfronteerd, evenals de organisatie Klimmendaal, met alle
beperkingen die de Coronapandemie veroorzaakte. Hierdoor zijn er weinig aanvragen uit
de organisatie bij ons binnen gekomen.
Als bestuur hebben we deze “stille” periode wel gebruikt om ons te beraden op onze
toekomst. Dit werd mede ingegeven door de wens van onze bestuursleden Harrie Vos en
Hein van ’t Wout om afscheid te nemen als bestuurslid. Wij hebben op 2 november
afscheid van hen genomen tijdens een gezellige lunch.
We hebben het bestuur weer kunnen aanvullen met Michel van den Berg die de functie
van penningmeester op zich heeft genomen en Christiaan Lorist die fundraising en
communicatie gaat behartigen.
Rien Schrijver, voorzitter
Michel van den Berg, penningmeester
Henk Janssen, wnd. Voorzitter
Christiaan Lorist, fundraising/communicatie
Diederic Klapwijk, bestuurslid

Figuur 1 Overhandiging door Mireille Oonk en Arriën van de Scheur van JCI Apeldoorn aan voorzitter Rien Schrijver
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Wat doet de stichting Vrienden van Klimmendaal
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 Vrienden van Klimmendaal steunen uiteenlopende initiatieven en activiteiten voor
revalidanten bij Klimmendaal 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
Enkele projecten uit 2021
De AKKA in gebruik
Vrienden Van Klimmendaal dankt JCI
Apeldoorn
“Het Akka Smart mobiliteitsplatform stelt
kinderen in staat om veilig en onafhankelijk
rond hun huis en in hun eigen rolstoel of
zitmeubelsysteem te bewegen. Door de
beschikking van het AKKA Smart
mobiliteitsplatform kan er een goede analyse
van de mogelijkheden van het kind gemaakt
worden “.
De AKKA is mede mogelijk gemaakt door
medesponsoring van JCI Apeldoorn

Ingebruikname Silverfit in Arnhem
De stichting Vrienden van Klimmendaal heeft
bij Klimmendaal Arnhem 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 ook mee
kunnen kijken. Door het fietsen in hun eigen
omgeving kunnen er herinneringen naar boven
komen. Dit maakt de therapie leuker.

Jaarverslag St. Vrienden van Klimmendaal 2021

4

Wat gaan we doen in 2022
•
•
•
•

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

Figuur 2 Onze website https://vriendenvanklimmendaal.nl/
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Balans per 31 december 2021

€

2021
44.561,00

€

2020
44.196,00

€
€
€
€

17.971,21
40.000,00
5,07
57.976,28

€
€
€
€

923,43
60.000,00
8,08
60.931,51

€
€

57.955,82
20,46

€
€

60.913,89
17,62

€

57.976,28

€

60.931,51

ACTIVA

Rabobank rekening courant 393317447
Bedrijfsspaarrekening Rabo 3033365116
Te ontvangen rente bedrijfsspaarrekening
Totaal
PASSIVA
Kapitaal
Te betalen bankkosten Rabo rek. Crnt.

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

Resultatenrekening over het jaar 2021
LASTEN
2021
€
€
€
€

238,46
215,80
18.450,15
18.904,41

Giften algemeen
Nalatenschappen

€
€

3.391,44
12.549,85

Rente bankrekeningen

€
€

5,07
15.946,36

RESULTAAT

€

-2.958,05

Bankkosten
Representatie
Projecten

BATEN
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Toelichting op de balans
Deposito
De renteopbrengsten zijn bijgeschreven op de Deposito-rekening

Kapitaal
Kapitaal ultimo 2020

€ 60.913,89

Negatief exploitatiesaldo 2021

€

Kapitaal ultimo 2021

€ 57.955,82

2.958,07-

Van het kapitaal is een bedrag geoormerkt voor projecten van Groot Klimmendaal ter bevordering
van maatschappelijke
integratie.
Geoormerkt voor projecten GK ultimo 2020
Bijdrage Internetproject GK

€
€

895,54
-

Geoormerkt voor projecten GK ultimo 2021

€

895,54
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Toelichting op de resultatenrekening 2021
LASTEN
Algemeen
PROJECTEN:
Sponsoring mondmaskers medewerkers
Klimmendaal
Sponsoring aankleding wachtruimte K&J
Sponsoring beweegtuin

€ 2.500,00
€ 5.180,62
€ 10.769,53
€ 18.450,15

REPRESENTATIE:
Afscheid oud-bestuursleden

€

215,80

BANKKOSTEN:
Bankkosten totaal

€

238,46

Totaal lasten

€ 18.904,41

BATEN
Giften
Nalatenschappen
Rente bedrijfsspaarrekening

€ 3.391,44
€ 12.549,85
€
5,07
€ 15.946,36

Totaal baten

€ 15.946,36

RESULTAAT

€
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