JAARVERSLAG 2018

BESTUURSSAMENSTELLING

De bestuurssamenstelling van De Vrienden in 2018 was als volgt:
Dhr. W. J. J. C. Oomen - Voorzitter
Dhr. M. G. A. M. van Wanrooij — Secretaris, Penningmeester
Dhr. H. P. J. van den Hurk – Lid
Mevr. A. A. L. J. van Hoof — Lid
Mevr. E. P. M. van Mierlo - Lid
Mevr. M. C. C. A. de Smit-Maas – Lid
Dhr. A.P.W. Sterkens - lid

ACTIVITEITEN
Vergaderingen
Het bestuur van De Vrienden heeft in 2018 drie keer vergaderd. De vergaderdata waren 22 maart,
20 september en 10 december. De vergadering van 21 juni vond geen doorgang.
Tussentijds werd, daar waar nodig, via de e-mail een consultatie met alle bestuurders gehouden en
konden besluiten over ingediende subsidievragen worden genomen.
William Oomen had reeds in 2017 te kennen gegeven zijn lidmaatschap binnen het bestuur en
daarmee ook het voorzitterschap te willen beëindigen. Er werd een zoektocht gestart naar een
goede opvolger. Helaas bleek een geschikte kandidaat te moeten afvallen omdat deze plannen had
te gaan verhuizen naar buiten het werkgebied van de stichting. Het bestuur is van mening dat een
bestuurder bij voorkeur woonachtig dient te zijn binnen de gemeente Oss.
Gelukkig diende zich tegen eind 2018 een zeer geschikt kandidaat aan. René Peters, voormalig
wethouder in Oss en lid van de CDA fractie in de Tweede Kamer, toonde zijn belangstelling voor
een bestuursfunctie bij de stichting Vrienden Ouderenzorg Oss. Hij zal in 2019 officieel toetreden
tot het bestuur en het voorzitterschap op zich nemen.
Het bestuur is zeer verheugd dat hiermee een goede opvolger voor William Oomen is gevonden.
Gezien de grote verdienste van William voor de stichting Vrienden en de meer dan uitmuntende
wijze waarop hij vele jaren als voorzitter leiding heeft gegeven binnen het bestuur zal in overleg
met hem op een nader te bepalen moment in 2019 op passende wijze afscheid worden genomen.

Gebruikelijk werden de vergaderingen van De Vrienden afwisselend gehouden bij één van de
bestuursleden thuis en in één van de vestigingen van de Stichting Brabant Zorg.
Eind 2018 werd besloten om op zoek te gaan naar een vaste vergaderplek. Bij voorkeur centraal
gelegen in de gemeente Oss. Deze werd gevonden bij woon-zorgcentrum de Wellen, een locatie
van de stichting BrabantZorg.
De vergadering van 10 december vond hier voor het eerst plaats. Deze ervaring werd positief
beoordeeld en we hopen bij de Wellen langdurig van hun faciliteiten gebruik te mogen maken.
Tijdens de vergaderingen werden ondersteuningsaanvragen behandeld en werd standaard
aandacht besteed aan de financiële situatie van de Stichting. Zo nodig werden aanvragen, waarvan
de behandeling niet kon wachten op een volgende bestuursvergadering, via email behandeld en
vervolgens in de eerstkomende vergadering formeel bekrachtigd. Bij voortduring was er aandacht
voor de ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn van ouderen, met name op lokaal
niveau, alsmede voor de criteria op grond waarvan subsidieaanvragen worden beoordeeld.
Om goed toegerust te zijn om de doelstelling van de stichting Vrienden in een veranderende
omgeving waar te kunnen blijven maken hebben twee bestuursleden een notitie geschreven hoe
dat vorm zou kunnen krijgen. Hun analyse werd door het voltallige bestuur gedeeld. In een nadere
uitwerking wat er dan nodig zal moeten zijn werden onder andere voorstellen gedaan over hoe de
communicatie naar buiten verbeterd kan worden. Dit vraagt een bredere informatieverstrekking
over wat de stichting Vrienden behelst en wat haar doelstelling is. Ook werd voorgesteld meer
contact te zoeken en samen te werken met organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan het
behalen van de doelstelling van de Vrienden. De eerste contacten hiervoor werden in 2018 gelegd.
In 2019 zal dit beleid verder worden uitgewerkt. We realiseren ons dat dit een project van wat
langere adem kan zijn en veel overleg zal vragen met beoogde partners.
Financiën
In 2018 heeft het bestuur op basis van het Beleggingsstatuut en het Beleggingsplan het financiële
beleid gevoerd. De penningmeester werd hierbij ondersteund door een deskundige van een
beleggingsinstelling.
In 2018 werd het beleggingsbeleid bijgesteld waarbij we kiezen voor een verdere “vergroening” van
onze portefeuille. Een deel van de beleggingen werd omgezet in liquide middelen. In totaliteit nam
de waarde van de portefeuille beleggingen licht af. Na verrekening van kosten en
sponsoruitkeringen werd een voordelig resultaat van ruim € 8.000 behaald.
In de vergadering van 22 maart is de jaarrekening 2017 vastgesteld en is de penningmeester met
algemene stemmen en met waardering voor het gevoerde financiële beleid decharge verleend.
De jaarrekening werd zoals gebruikelijk gecontroleerd en opgemaakt door een extern en
onafhankelijk persoon.
SUBSIDIES
In 2018 hebben de Vrienden 6 aanvragen voor ondersteuning ontvangen. Hiervan werden 3
aanvragen afgewezen omdat deze niet voldeden aan de doelstelling van de stichting. 1 aanvraag
werd niet toegekend omdat het betreffende project geen doorgang vond.

In enkele gevallen kan de stichting Vrienden niet direct een aanvraag honoreren. Indien er twijfel
bestaat of het project op basis van de ingediende gegevens subsidiabel is neemt de stichting met
de aanvrager contact op. Onderling overleg en advies hoe de aanvraag kwalitatief en financieel
verbeterd kan worden maakt soms dat alsnog een aanvraag voor een bijdrage uit de stichting
Vrienden in aanmerking kan komen. In een enkel geval kan zelfs het gevraagde subsidiebedrag
hoger uitvallen.
Gehonoreerde aanvragen:
1 Aanvraag betrof een bijdrage in de investeringskosten van een Tovertafel.
1 Aanvraag betrof een bijdrage in de toegangsprijs voor een aantal kaarten van het Kerstconcert
van de Osse Opera.
TOT SLOT
De Vrienden hebben in 2018 inzet betoond voor het welzijn van ouderen in de gemeente Oss.
Door de transitie in de zorg verblijven ouderen welke in aanmerking zouden kunnen komen voor
een ondersteuning uit ons fonds steeds langer thuis. Dit vraagt een andere manier van werken,
ook voor het fonds van de Vrienden. Er wordt nagedacht over hoe dit het best vorm gegeven kan
worden. Welke beleidsveranderingen moeten worden doorgevoerd? Met wie kan en moet er
worden samengewerkt? In 2018 is dit proces bij de stichting Vrienden in gang gezet. De
Vrienden blijven ook in 2019 samenwerken en meedenken met de instellingen die zich inzetten
voor het welbevinden van de Osse ouderen.
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 juni 2019.

