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Jaaroverzicht 2017 van Stichting Vrienden 
van ’t Huys te Hoecke (SVHH) 

 

 

 
Samen een bijdrage leveren voor  

verbetering van een stukje welzijn  
van de bewoners van         
 ’t Huys te Hoecke en 

De Korenschoof  

 

 
Het contactadres van SVHH is: Zorgwaard locatie ’t Huys te Hoecke,                 

Zomerplein 15, 3297 SE Puttershoek, tel. 078 – 676 34 00 t.a.v. de secretaris van 
de Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke. 
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Voorwoord 
 
De tijd gaat snel. Dat merkt ook ons bestuur van de Stichting Vrienden van       
’t Huys te Hoecke en De Korenschoof dat zich sinds de personele wijziging in 
augustus 2011, vanaf dat moment consequent heeft bezig gehouden met de 
doelstelling van de Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke en De 
Korenschoof. En die is: ten behoeve van de bewoners datgene te doen, dat 
normaliter niet uit overheidssubsidies gefinancierd wordt.  Vanuit die filosofie 
heeft het bestuur het afgelopen jaar 2017 geprobeerd de doelstelling van de 
stichting in de meest praktische zin te realiseren.  
Een summiere samenvatting van onze activiteiten van 2017 treft u in dit 
jaarverslag aan. En wij zijn er best een beetje trots op dat we ook het 
afgelopen jaar – zij het op bescheiden wijze – weer enkele activiteiten mochten 
organiseren waaraan onze bewoners plezier beleefden en die bovendien ook 
wat geld opbrachten. 
Dat betreft de Lentedag, die op van 6 mei werd gehouden en de Kerstmarkt 
van 16 december 2017. Maar ook de organisatie van evenementen om een 
stukje saamhorigheid tussen de bewoners en de buurt te bevorderen, zoals we 
dat tijdens de jaarlijkse Buurtbarbecue op 26 augustus deden, behoort tot het 
werk van de Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke (SVHH).  
 
Voor de vijfde achtereenvolgende keer werd op de eerste zaterdag van mei de 
Lentedag gehouden. Deze Lentedag, die op 6 mei plaats vond, was zeer 
succesvol.  
Op zaterdag 26 augustus 2017 vond de Buurtbarbecue plaats waarvoor veel 
belangstelling was. Bewoners en hun gasten konden genieten van een 
voortreffelijk optreden van de goochelaar, het concert dat door het 
Seniorenorkest Hoeksche Waard werd gegeven en het prima verzorgde buffet. 
Het jaar 2017 werd afgesloten met de jaarlijkse Kerstmarkt die op zaterdag 16 
december plaats vond. Met de opbrengst van deze markt zijn we erg tevreden. 
De aanwezigen konden ’s middags genieten van het koor De Eilanders, 
waardoor ook dit evenement als geslaagd mag worden genoemd. 
 
Wij hopen op de ingeslagen weg verder te gaan om daarmee een bescheiden 
bijdrage te leveren aan de verbetering van een stukje welzijn dat onze 
medemensen van ’t Huys te Hoecke en De Korenschoof behoeven.  
 
Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke, 
Jan Booden, voorzitter 
Rook Belder, secretaris 
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Locatie De Korenschoof te Heinenoord   

 
Doelstelling  
 
De Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke (SVHH), die op 18 december 
1985 gevormd is, stelt zich als doel: het werven van financiële middelen om 
uitgaven te doen voor aankoop van attributen of bijdragen te geven voor de 
onkosten van evenementen die voor onze bewoners van ‘t  Huys te Hoecke en 
De Korenschoof van grote betekenis zijn, voorzover deze gelden niet 
beschikbaar worden gesteld uit de reguliere exploitatie en/of 
overheidssubsidie.  
Ook het in 2011 gevormde nieuwe bestuur heeft vanaf dat moment het stokje 
van zijn voorganger overgenomen en is daarmee intensief aan de slag gegaan 
vanuit het motto dat SVHH dienstbaar wil zijn aan de bewoners van ’t Huys te 
Hoecke en De Korenschoof.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Gezellig in de 
Binnentuin 
bijeen tijdens de 
Buurtbarbecue 
van 26 augustus 
2017. 
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Bestuurssamenstelling en vergaderingen 
 
Sinds 16 augustus 2011 bestaat het bestuur uit mevrouw Anja Moerman en de 
heren Rook Belder, Jan Booden en Bas Jongekrijg. In 2015 is besloten het 
aantal bestuursleden uit te breiden en zijn de heren Piet Hollestein en Jaap 
Jongekrijg tot het bestuur toegetreden. 
Omdat Bas Jongekrijg het afgelopen jaar aangaf per 1 januari 2018 zijn 
bestuurslidmaatschap op te zeggen en zijn functie van penningmeester van 
SVHH te zullen neerleggen, zal Bertine van Oudheusden vanaf 1 januari 2018 
deel gaan uitmaken van het bestuur en zal zij de functie van penningmeester 
uitoefenen. Bertine heeft reeds enkele bestuursvergaderingen bijgewoond en 
is door Bas Jongekrijg volledig ingewerkt. 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke staat onder 
voorzitterschap van Jan Booden, secretaris is Rook Belder, terwijl Bas 
Jongekrijg – en  vanaf 1 januari 2018, Bertine van Oudheusden - de functie 
van penningmeester vervult. Overige bestuursleden zijn: Anja Moerman, Piet 
Hollestein en Jaap Jongekrijg. Daarnaast is op iedere bestuursvergadering 
een delegatie aanwezig van de vrijwilligers die wekelijks activiteiten 
organiseren voor de bewoners van ‘t Huys te Hoecke, namelijk Trudy 
Luyendijk, Corrie Zwijns en Johan van Vliet. Verder worden de meeste 
vergaderingen ook bijgewoond door de dames Christiane van der Pligt, Bianca 
Tobé en Marianne Raidt van de ‘werkstichting’ Zorgwaard.  
In 2017 kwam het bestuur acht keer in vergadering bijeen, namelijk op 19 
januari, 9 maart, 13 april, 9 mei, 4 juli, 15 augustus, 26 september en 21 
november. 

 
Het Seniorenorkest Hoeksche Waard o.l.v. Bram Fortuin is tijdens de jaarlijkse 
Buurtbarbecue een graag geziene gast. 
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Werkwijze bij keuze van projecten 
 
Het bestuur van SVHH, dat zich graag inzet om gelden bijeen te brengen die 
worden aangewend voor doelen die in het belang zijn van de bewoners van ’t 
Huys te Hoecke en De Korenschoof, stelt niet zelf die doelen vast. Het bestuur 
luistert graag naar de medewerkers van de activiteitencommissie en het 
zorgmanagement die dagelijks met de bewoners contact onderhouden. 
Suggesties die van die zijde worden aangedragen worden besproken en 
vervolgens voorgelegd aan de manager intramurale zorg, de heer Theus van 
der Poel. Uitsluitend op diens advies wordt besloten de opbrengst van 
gehouden activiteiten voor bepaalde voorzieningen te bestemmen. 
 
Het afgelopen jaar is dat het geval geweest o.m. bij de aankoop van een 
braintrainer, het voorstel om een zorgrobot aan te schaffen en plannen om de 
Binnentuin aan te passen zodat deze beter gaat voorzien in de behoeften van 
de bewoners. Eind dit jaar is met experimenteren van de zorgrobot begonnen. 
Dat is nodig omdat optimaal gebruik van deze zorgrobot alleen te bereiken is 
wanneer deze wordt bediend door mensen (vrijwilligers) die affiniteit met ICT 
hebben.  
Ten aanzien van de praktische uitvoering van de herinrichting van de 
Binnentuin, zal een projectgroepje worden geformeerd dat overleg heeft met 
de hovenier die het werk gaat uitvoeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het koor De Dukdalf uit Ridderkerk dat tijdens de Lentedag van 6 mei 2017 optrad.  
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Ook familie, vrienden en bekenden van de bewoners zijn op bijeenkomsten, die door 
de Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke worden georganiseerd, van harte welkom. 
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Veel belangstelling op de Buurtbarbecue die in de Binnentuin op 26 augustus 2017 
gehouden werd. 

 
Activiteiten 
 
De activiteiten 2017 om geld bijeen te brengen dan wel voor de bewoners van 
’t Huys te Hoecke en De Korenschoof op andere wijze iets te betekenen, 
bestonden uit een Lentedag die op 6 mei 2017 van 10.00 – 15.00 uur werd 
gehouden. Er waren weer leuke stands en een Rad van Avontuur waarop 
fraaie prijzen te winnen waren. ’s Middags trad het koor De Dukdalf op. De 
belangstelling voor de Lentedag, met name in het middaggedeelte, was erg 
groot. 
 
Op zaterdag 26 augustus 2017 werd de jaarlijkse Buurtbarbecue gehouden. 
Van 14.15 tot 15.00 uur verzorgde een goochelaar een voortreffelijk optreden. 
Van 15.15 tot 16.15 uur was er een optreden van het Seniorenorkest 
Hoeksche Waard dat onder leiding van Bram Fortuin een zeer gevarieerd en 
door de aanwezigen zeer gewaardeerd muziekprogramma ten gehore bracht. 
Vervolgens was er van 16.30 – 17.00 een borrelhalfuurtje waarna om 17.00 
uur de barbecue begon. Door het mooie weer kon dit gebeuren buiten in de 
Binnentuin plaatsvinden. Het was een geslaagde bijeenkomst met hulde aan  
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Het Seniorenorkest Hoeksche Waard onder leiding van Bram Fortuin verzorgde het    
concert in de Binnentuin tijdens de Buurtbarbecue. 

 
de vele vrijwilligers die zich weer beschikbaar hadden gesteld en aan de 
keukenbrigade, die alles weer prima had verzorgd. 
Tenslotte vond op 16 december 2017 de Kerstmarkt plaats die ook dit jaar 
zeer succesvol was. Ook voor het programma van het koor De Eilanders was 
veel waardering. Alle kerststukjes die door vrijwilligers zijn gemaakt, vonden 
gretig aftrek en via het Rad van Avontuur waren er weer prachtige prijzen te 
winnen.  
 

Nalatenschappen 
 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur de tekst voor een flyer vastgesteld over 
erfstellingen en legaten. De bedoeling hiervan is dat mensen, die waardering 
hebben in het omvangrijke zorgaanbod van Zorgwaard, deze waardering tot 
uitdrukking brengen. In een testament kan men vastleggen aan welke goede 
doelen men iets wil nalaten. Eén van die goede doelen kan de Stichting 
Vrienden van ’t Huys te Hoecke te Puttershoek zijn. Daarom hopen wij in 2018 
deze flyer uit te brengen en de inhoud onder een zo breed mogelijk publiek te 
brengen. 
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Tijdens de Kerstmarkt van 16 december 2017, die weer goed bezocht werd, trad het koor De 
Eilanders op. 
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Voor de kramen op de 
Kerstmarkt is veel 
belangstelling. Dat geldt 
ook voor de boekenkraam 
van de Stichting Vrienden 
van ’t Huys te Hoecke. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overleg met zusterorganisaties 
 
Al verschillende jaren is er tussen SVHH periodiek informeel overleg met 
vertegenwoordigers van de Stichting Vrienden van Immanuel (’s-Gravendeel) 
en van de Vereniging Vrienden van Hoge Weide (Strijen). Het doel hiervan is 
elkaar bij te praten over de activiteiten waarmee onze organisaties zich 
bezighouden. Dit overleg vond het afgelopen jaar plaats op 7 december, 
waarbij afgesproken is dat, gelet op allerlei ontwikkelingen die zich in het kader 
van de zorg afspelen, de drie vriendenorganisaties tenminste één keer per jaar 
bijeen zullen komen. 
 
 

Financiën  
 
Aan inkomsten is in 2017 ontvangen: 

- Netto opbrengst Lentedag  €  1.664  
- Idem Buurtbarbecue   €     335 
- Idem Kerstmarkt   €  2.735  
- Donaties    €     715 
- Giften van o.a. kerken   €     899 
- Rente               €         8   

€    6.356   
In 2017 is uitgegeven aan: 

- Aankoop Brain Trainer   €  1.804 
- Bijdrage kosten bezoek dierentuin €     179 

Transporteren     €  1.983 €    6.356 
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Bas Jongekrijg, de vertrekkend penningmeester 
van de Stichting Vrienden van ’t Huys,  noteert  
de inkomsten van de Kerstmarkt 2017.  
Naast hem Bertine van Oudheusden die Bas  
vanaf 1 januari 2018 als penningmeester is 
opgevolgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport     € 1.983  €   6.356 
- Bijdrage playbackshow   €    200 
- Bankkosten    €    131 
- Diverse algemene kosten  €      96  €   2.410 

Resultaat 2017       €   3.946 
Bij: vrijval gereserveerde kosten 2016    €      900 
Totaal resultaat 2017      €   4.846 
 
De algemene reserve per 1 januari 2017 bedroeg  €   9.909 
Bij: resultaat 2017    €  4.846 
Af: bestemmingsreserve Inrichting Binnentuin €  2.735 €   2.111 
De algemene reserve per 31 december 2017 bedraagt  € 12.020 

                                 ======= 
 
 
Eind 2017 waren er 40 personen donateur van de Stichting Vrienden van         
’t Huys te Hoecke. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dit verslag is op 30 januari 2018 vastgesteld door het bestuur van de 
Stichting Vrienden van t Huys te Hoecke. 
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