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Dit Jaarverslag is een 
overzicht van de inspanningen 

in 2021 van een nieuw bestuur van 
het Vriendenfonds van Cardia om op een 

transparante wijze verantwoording af te leggen 
naar het Bestuur van Cardia. Maar ook om met alle direct 

betrokkenen te delen waarom deze bestuursvorm is gekozen 
en welke uitgangspunten leidend zijn voor de volgende jaren.
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Begin 2020 verscheen de Ambitienota Cardia 
Vriendenfonds met de titel ‘Vrolijke harten 
worden nooit oud’. Hierin werd een plan 
gepresenteerd om de bestaande vier verschillende 
Vriendenfondsen per locatie samen te voegen tot 
één centraal Vriendenfonds Cardia met Stichting 
Vrienden Landscheiding als basis voor de gehele 
Cardia organisatie. De basisschets van dit plan is 
uitgebreid besproken met de vier besturen en er is 
gemeenschappelijk besloten om samen verder te 
gaan onder één naam. Op basis van de gesprekken 
is een eerste schets van een plan van aanpak 
gemaakt, dat vervolgens voor het nieuwe 
bestuur als uitgangspunt fungeerde.

Allereerst was het noodzakelijk de statuten van 
de	Stichting	Vriendenfonds	Cardia	op	te	stellen.	
Caminada Notarissen hebben de statuten van 
Landscheiding	als	basis	genomen	en	aangepast	
waardoor	de	Vriendentichtingen	Tabitha,	
Onderwatershof en Duinrust konden worden 
opgeheven.	De	nieuwe	Stichting,	gevestigd	in	
Den	Haag,	is	in	het	handelsregister	van	de	Kamer	
van	Koophandel	ingeschreven	onder	nummer	
41153396.	Het	bestuur	van	het	Vriendenfonds	
Cardia legt verantwoording af aan de bestuurder 
van	de	Stichting	Cardia	en	de	Raad	van	Toezicht.	
Alle bestuurders zijn ingeschreven bij de Kamer 
van	Koophandel	en	hebben	een	VOG	aangevraagd	
en	verkregen.	De	ANBI	status	van	de	Stichting	
Vrienden van Landscheiding is overgenomen door 
de	Stichting	Vriendenfonds	Cardia.

Statuten

Opstart stichting
Vriendenfonds
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Bestuurssamenstelling

Het te vormen bestuur bestaat uit minimaal 5 
en	maximaal	7	natuurlijke	personen.	De	rol	van	
voorzitter	en	van	de	penningmeester	dienen	
ingevuld	te	worden	door	externe	bestuursleden,	
dus	niet	in	dienst	van	Stichting	Cardia.	Medio	
2021	was	een	vijftal	bestuursleden	benoemd	en	
ingeschreven	als	bestuurslid	van	de	Stichting	
Vriendenfonds	Cardia.	Deze	benoemingen	zijn	
voor	een	periode	van	maximaal	3	jaar	en	hooguit	
één	keer	herkiesbaar	voor	nog	3	jaar.

Het huidige bestuur bestaat uit:
 
 Ria Roelands (extern) / algemeen    
 bestuurslid

 Florina van der Kraan (Cardia) / algemeen   
 bestuurslid

 Peter Lugthart (Cardia) / algemeen    
 bestuurslid (secretaris)

 Marnix Overwater (extern) /    
 penningmeester

 Stef Beun (extern) / voorzitter

Het bestuur wordt in woord en daad ondersteund 
door	de	fondsenwerver	van	de	Stichting	Cardia;	
tot	1	september	2021	Jolanda	Haring	en	vanaf	
1	september	Marjan	IJkema.	Zij	is	standaard	
aanwezig	bij	de	bestuursvergaderingen.

Het	bestuur	heeft	in	2021	acht	keer	vergaderd,	
deels	via	Teams.	De	vergaderfrequentie	is	eens	
per	6	weken.	

Visie en Missie

Vanaf	het	begin	heeft	het	bestuur	zich	gebogen	
over	de	vragen	waarvoor	zijn	we	opgericht	
en wat willen we bereiken? Primair bestaat 
het Vriendenfonds voor het bevorderen van 
het welzijn en welbevinden van alle cliënten 
van	Cardia.	We	willen	dit	bereiken	door	(co)
financiering	van	welzijnsactiviteiten,	maar	
ook door het beter maken van de ingediende 
projectplannen.	Vanuit	die	gedachte	zijn	de	
volgende	visie	en	missie	geformuleerd,	besproken	
met de bestuurder en het management 
en	akkoord	bevonden.	Onze	werkwijze	en	
beslissingen	zijn	altijd	afgeleid	van	onderstaande	
visie	en	missie.

Missie = waarom bestaan we?

Vriendenfonds	Cardia	ondersteunt	en	inspireert	
activiteiten	en	projecten	die	het	welzijn/
welbevinden bevorderen van cliënten van Cardia 
met	kennis	en	kunde	en	met	(deel)financiering	
voor	projecten,	die	niet	door	de	zorg	vergoed	
kunnen	worden.

Visie = wat wil je op termijn bereiken?

Voor	elke	doelgroep	en	locatie	van	Cardia	wordt	
jaarlijks	het	activiteitenprogramma	aangepast	en/
of	uitgebreid.	Op	basis	van	specifieke	wensen	en	
aanvragen wordt nieuw aanbod voor alle cliënten 
van	Cardia	gerealiseerd.

Hoe wil je dat bereiken?
Met	volgende	kernwaarden:

  vraaggericht en gebruik maken van eigen  
 waarde en inzet

	 focus	op	wat	wel	kan

	 uitdagend	en	activerend

	 innovatief	en	creatief

	 duidelijk:	transparant,	eerlijk,	oprecht

	 samen(werken),	betrokken	en	verbindend

 zingeving vanuit de christelijke waarden  
 van Cardia
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Het	samenvoegen	van	vier	stichtingen	vergt	de	
nodige	energie.	Via	een	Akte	van	Schenking	zijn	
medio 2021 de saldi van de bankrekeningen van 
de	lokale	vriendenstichtingen	overdragen	naar	de	
centrale rekening van het huidige Vriendenfonds 
Cardia.	De	ingelegde	gelden	worden,	volgens	
afspraak,	voor	80%	besteed	aan	de	locatie	die	
volgens	de	akte	de	schenking	heeft	gedaan.	
Nieuw verworven gelden zijn voor algemene 
bestedingen,	zijnde	niet	specifiek	voor	één	locatie.	
Het	blijft	echter	ook	mogelijk	om	een	donatie	of	
een	legaat	ten	behoeve	van	één	specifieke	locatie	
te	bestemmen.

Samenvoeging stichtingen

Cardia	telt	een	vijftal	vestigingen	in	regio	
Haaglanden.	Het	huidige	Vriendenfonds	van	
Cardia	is	opgericht	voor	de	totale	organisatie.	
Het bestuur vindt het belangrijk dat er bij elke 
vestiging	een	aantal	ambassadeurs	beschikbaar	
zijn,	om	het	lokale	netwerk	te	onderhouden	
en	signalen	vanuit	de	locatie	te	delen	met	het	
bestuur.	Enerzijds	om	creatieve	plannen	te	
ontwikkelen	en	anderzijds	om	lokale	sponsoren	
te	vinden.	

Ambassadeur van de 
Vrienden van Cardia

Wat deze rol inhoudt?
Een	ambassadeur:

		 ondersteunt	de	welzijnsprojecten	op	1	van		
	 de	5	Cardia	locaties

	 werkt	samen	met	mede	ambassadeur(s)

	 signaleert	mogelijke	nieuwe	projecten

	 heeft	een	groot	lokaal	netwerk	om	de		
 verbinding met de wijk vorm te geven

	 kan	concrete	sponsoractiviteiten	handen		
 en voeten geven

	 kan	vrijwilligers	werven	om	de	projecten		
 te ondersteunen

	 kan	meehelpen	om	evenementen	te		
 organiseren

Als	ambassadeur	word	je	op	de	hoogte	gehouden	
van	de	lopende	projecten,	die	mede	door	het	
Vriendenfonds	worden	ondersteund.	En	je	wordt	
uitgenodigd om kennis te nemen van trends 
en ontwikkelingen in het aanbod voor onze 
doelgroepen.

Inmiddels	zijn	Piet	Vonk	voor	de	Thuishaven	
en	Jan	Verduin	voor	Onderwatershof	officieel	
ambassadeur	geworden.

De grootste uitdaging voor het Vriendenfonds 
is	het	mogen	ontvangen	van	kwalitatief	goede	
projectplannen,	creatief	en	innovatief,	waar	de	
bewoners echt blij van worden en waarmee hun 
welbevinden	wordt	vergroot.	Ideeën	leven	er	
altijd	wel	op	de	werkvloer,	maar	om	een	goed	
onderbouwd	projectplan	te	schrijven,	inclusief	
een	dekkingsplan	is	nog	niet	zo	eenvoudig.	Het	
Vriendenfonds	kan	en	wil	ondersteunen.	Als	
hulpmiddel	is	een	format	gemaakt	om	geen	
belangrijke	aspecten	te	vergeten.

Dit formulier maakt het inzichtelijk hoe het 
bestuur	projecten	ook	beoordeelt.

Nadat	een	plan	is	ingediend	en	goedgekeurd,	
zal	meestal	financiering	aan	de	orde	komen.	
Behalve	het	Vriendenfonds	zelf,	zijn	er	honderden	
andere	Fondsen,	die	we	kunnen	aanschrijven	
om	het	project	(mede)mogelijk	te	maken.	Lokaal,	
stedelijk	en	zelfs	landelijk	geldgevers.	Een	
belangrijk middel hiervoor kan in 2022 de website 
zijn	van	het	Vriendenfonds,	waar	indieners	van	
projectplannen	zichzelf	kunnen	aanprijzen.	

Het aanvragen van subsidies wordt ondersteund 
door	de	fondswerver	van	Cardia.

Een nieuw bestuur met nieuwe gezichten en 
andere	taakopvatting	moet	goed	intern	en	extern	
gecommuniceerd	worden.	In	2021	is	daar	een	
start	mee	gemaakt.

Onze bestuursvergaderingen zijn elke keer 
afwisselend	in	een	andere	Cardia	locatie.	Het	
is goed om de lokale omstandigheden zelf te 
proeven.	Elke	locatie	heeft	zijn	eigen	DNA.
In	het	bestuur	zit	één	van	de	coördinatoren	
Welzijn om zodoende hele korte lijnen te 
onderhouden	met	alle	welzijnscoördinatoren.
Op	de	website	van	de	Stichting	Cardia	is	de	tekst	
van	het	Vriendenfonds	geactualiseerd.

In	het	4e	kwartaal	nummer	van	het	Cardia	
Magazine	is	een	groepsfoto	afgedrukt.	Het	
Vriendenfonds	heeft	vanaf	het	3e	kwartaal	per	
editie	een	pagina	ter	beschikking	gekregen	om	
onze	rol	en	projecten	voor	het	voetlicht	te	kunnen	
brengen.

Van	alle	bestuursleden	zijn	portretfoto’s	gemaakt	
om ook gezichten bij de namen te kunnen 
plaatsen.

Binnen	de	website	van	de	Stichting	Cardia	
wordt een eigen deel ontwikkeld voor het 
Vriendenfonds,	waarin	de	lopende	projecten	
zichtbaar	zijn,	met	de	mogelijkheid	te	doneren	of	
te	sponsoren	is	in	ontwikkeling.	De	verwachting	is	
dat	dit	in	januari	2022	wordt	opgeleverd.

Na voltooiing van de website worden andere 
communicatiemiddelen	ontwikkeld	zoals	een	
nieuwsbrief	of	een	flyer	met	verwijzing	naar	de	
website.

Werkwijze

Communicatie
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2021
Het	plan	rees	om	het	grote	terras	op	de	2e	
verdieping	aan	de	achterzijde	van	het	gebouw	
geheel	in	te	richten	voor	de	gesloten	afdelingen,	
die	daaraan	grenzen.	Aanvankelijk	een	plan	voor	
wat	terrasmeubels	en	parasol	en	ter	verfraaiing	
een	aantal	plantenbakken.	Maar	doorpratend	
over	de	doelgroep	dementerenden	en	hun	
belevingswereld,	is	er	een	ontwerp	gemaakt	
door een interieurarchitect met kennis van 
de	doelgroep.	Het	werd	een	gezamenlijke	
visuele	presentatie	met	plantenkas,	muziekdeel,	
knuffelmuur	etc,	die	iedereen	met	enthousiasme	
ontving.	De	bijbehorende	begroting	zorgde	ervoor	
dat de investeringen over meerdere jaren zijn 
uitgesmeerd.	Maar	het	terras	met	stoelen	en	
tafels	en	parasols	is	gerealiseerd,	en	de	droom	om	
het	terras	verder	te	ontwikkelen	is	realistisch.

Xtra	Welzijn	heeft	filmpjes	ontwikkeld,	die	met	
360	graden	opnames	voor	Virtual	Reality	brillen	
geschikt	zijn.	Deze	innovatie	is	bedoeld	om	
de	wereld	voor	oudere	mensen	te	vergroten.	
Onderwerpen	zijn	bijvoorbeeld:	middagje	
Scheveningen,	de	Japanse	tuin	in	Clingendael	of	
een	rondvaart	met	de	Ooievaart.	In	de	praktijk	
blijkt	deze	technologie	mensen	met	dementie	
bijzonder	te	activeren.

Dakterras Onderwatershof

VR brillen

Wonderfoons

Bevrijdingsfestivals

Een Wonderfoon is een oude KPN telefoon 
met	draaischijf	die	omgebouwd	is	tot	jukebox.	
Deze Wonderfoons zijn met subsidie van het 
Oranjefonds	en	Fonds	1818	door	mensen	van	
de	kringloopwinkel	Schroeder	van	der	Kolk	
omgebouwd.	Cardia	kon	er	door	tussenkomst	van	
het	Vriendenfonds	een	vijftal	gratis	ontvangen.	
Hij werd zo goed ontvangen dat men vond dat 
elke huiskamer van de gesloten afdelingen er één 
moest	hebben.	Uiteindelijk	zijn	er	in	alle	locaties	
17	stuks	geplaatst.

In	mei	2021	heeft	een	bijdrage	van	het	
Vriendenfonds	het	mogelijk	gemaakt	om	op	alle	
locaties	van	Cardia	een	Bevrijdingsfestival	te	
houden.

Bij een door het Vriendenfonds geregelde 
demonstratie	in	het	Ontmoetingscentrum	
in	Mariahoeve	waren	enkele	Cardia	collega’s	
aanwezig,	waaronder	Astrid	Dekker,	coördinator	
van	het	OC	Mariahoeve.	Het	enthousiasme	van	
de	cliënten	van	Cardia	was	dermate	aanstekelijk,	
dat	het	Cardia	inspireerde	om	een	aantal	van	
deze	VR	brillen	aan	te	schaffen.	Zo	kan	elk	
Ontmoetingscentrum	VR	brillen	inzetten	als	
activiteit.	Ook	overweegt	men	eigen	filmpjes	te	
laten	maken.

Projecten
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geoormerkt.	Dat	betekent	niet	dat	die	gelden	ook	
op	een	aparte	bankrekening	staan.	De	bedragen	
worden	boekhoudkundig	van	elkaar	gescheiden.

Het is wellicht belangrijk om te benadrukken 
dat	het	Vriendenfonds	dus	geen	onuitputtelijke	
reserves	heeft	en	alleen	vergadert	om	te	beslissen	
waar	geld	aan	uitgegeven	wordt.	Het	aantal	
projecten	en	ideeën	dat	in	aanmerking	komt	voor	
een	bijdrage	is	legio.	We	moeten	dus	selectief	te	
werk	gaan.	Het	Vriendenfonds	besteedt	vooral	
veel	energie	aan	de	vraag	hoe	voor	alle	projecten	
die	aangedragen	worden	de	nodige	financiering	
in	de	eigen	begroting	of	extern	gevonden	kan	
worden.	Want	vaak	overstijgt	de	kostprijs	van	de	
goede ideeën de beschikbare middelen van die 
locatie	in	het	Vriendenfonds.

Een	deel	van	de	tijd	besteedt	het	bestuur	aan	
het vinden van middelen die los staan van 
concrete	projecten	dus	waarmee	de	potten	
verder	gevuld	kunnen	worden.	Maar	meestal	
zijn	de	middelen	die	we	proberen	te	vinden	toch	
onlosmakelijk	verbonden	aan	projecten.	Veel	
externe fondsen zijn welwillend om ergens een 
bijdrage voor te leveren zolang het binnen hun 
eigen	doelstellingen	past,	maar	ze	stellen	daar	
ook	nogal	wat	eisen	aan.	Die	eisen	lopen	uiteen	
van	het	indienen	van	plannen	met	begroting	
vooraf	tot	verantwoording	afleggen	over	de	
bestede	gelden	achteraf.	En	vaak	gaat	dit	gepaard	
met	uitgebreide	beschrijvingen	van	het	project	
waarin	allerlei	aspecten	aan	bod	komen.	Hier	kan	
enorm	veel	werk	in	gaan	zitten.	Bij	het	leggen	van	
contacten met externe fondsen en het indienen 
van	zulke	aanvragen	speelt	de	fondsenwerver	van	
Cardia,	Marjan	IJkema	een	zeer	belangrijke	rol.

In	2021	heeft	het	Vriendenfonds	financieel	vorm	
gekregen.	In	de	tweede	helft	van	het	jaar	werden	
de	gelden	van	de	verschillende	locaties	gebundeld	
op	1	rekening.	De	inleg	per	locatie	zoals	die	aan	
het	Vriendenfonds	is	overgedragen,	is	als	volgt:

Dit gaf een begintotaal van EUR 60.820,-.	
 
Het	bestuur	van	het	Vriendenfonds	heeft	
besloten	dat	van	de	inbreng	per	locatie	een	
deel	(20%)	afgezonderd	zal	worden	voor	
algemene	of	uitvoeringskosten.	Ook	grote	
landelijke	non-profit	organisaties	hanteren	een	
dergelijke norm voor geld wat nodig is voor de 
organisatie	en	uitvoering.	Overigens	is	van	deze	
20%	nog	nauwelijks	geld	uitgegeven	want	de	
bestuursleden zijn onbezoldigd en maakten 
in 2021 vrijwel geen kosten ten laste van het 
Vriendenfonds.	

Daarnaast	heeft	het	bestuur	besloten	dat	de	
overige	80%	van	de	ingebrachte	gelden	gelabeld	
wordt	aan	de	locaties	die	de	middelen	inbrachten.	
Daarmee wordt geborgd dat schenkingen die 
gedaan	zijn	door	bewoners	van	die	locaties	ten	
goede	komen	aan	diezelfde	locaties	en	niet	in	
een	algemene	pot	belanden.	Ook	toekomstige	
schenkingen of legaten die gedaan worden 
aan	het	Vriendenfonds	worden	dus	per	locatie	

 Landscheiding		 	 €	44.007,-

	 Tabitha		 	 	 €	10.000,-

	 Duinrust/Thuishaven	 	 €			1.146,-

	 Onderwatershof	 	 €			5.667,-

	 Floriadehof	 	 	 €											0,-

In	2021	is	een	Bevrijdingsconcert	georganiseerd	
waarvan	de	kosten	(EUR	2.725,-)	betaald	zijn	door	
het Vriendenfonds en die verdeeld zijn over alle 
locaties.	Per	locatie	is	daar	een	bedrag	van	EUR	
545,-	aan	besteed.

In	december	is	nog	een	factuur	betaald	voor	drie	
Wonderfoons	à	EUR	254,-	nadat	we	er	in	de	loop	
van	het	jaar	al	veertien	om	niet	hadden	gekregen.

Verder	zijn	er	bankkosten	geweest,	die	door	de	
bank	in	rekening	gebracht	worden.

Daarnaast	zijn	meerdere	projecten	gerealiseerd	
met	extern	geld.	Die	hebben	dus	niet	tot	een	
uitgave	door	het	Vriendenfonds	geleid.

Het	huidig	saldo	per 31 december 2021 bedraagt 
€ 54.207,-

Voor	2022	zullen	de	uitgaven	vergelijkbaar	zijn.	
Dus	weinig	uitgaven	voor	bestuur	en	organisatie	
en	een	bescheiden	bedrag	dat	aan	projecten	
uitgegeven	wordt.	Voor	zoveel	mogelijk	grotere	
projecten	zal	wederom	geprobeerd	worden	de	
middelen	extern	te	vinden.

Voor	wat	betreft	de	inkomsten	van	het	
Vriendenfonds zullen we ons met de 
ambassadeurs	inzetten	om	het	Vriendenfonds	
en	haar	activiteiten	nog	meer	en	beter	onder	
de aandacht te brengen van bewoners en hun 
familie,	van	personeel	en	van	begunstigers	uit	de	
samenleving die Cardia en haar bewoners een 
warm	hart	toedragen.

Financiën
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