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Jaarverslag 2018 Stichting Vrienden van Cunera / De Bongerd 

Voorwoord 

2018 was het jaar van de mooie, lange, hete zomer en ook een verrassend positief jaar voor 

onze stichting, met name ingegeven door de grote schenking van Mevr. Villevoye. 

Mevr. Villevoye verbleef als cliënt in 2018 op de afdeling revalidatie van Cunera /De 

Bongerd. Na haar overlijden bleek uit haar testament dat ze een aanzienlijke schenking aan 

onze stichting heeft gedaan. 

Het aanbieden van de Crad’l was een belangrijk hoogtepunt. Ook in 2018 kregen we er een 

aantal vaste Vrienden bij, voor de toekomst een belangrijk aandachtspunt. 

Dit jaarverslag laat min of meer chronologisch zien welke activiteiten in 2018 hebben 

plaatsgevonden. 

Aan dit jaarverslag is tevens een verkorte versie van de jaarrekening 2018 toegevoegd. 

 

Secretariële ondersteuning 

Medio 2018 kondigde Melanie Verhoeven aan te gaan stoppen ons te ondersteunen,  

vanwege een te hoge taakbelasting. Haar rol werd overgedragen aan Joyce van Doremalen. 

Als voorzitter kan ik melden dat we zeer tevreden zijn met de ondersteuning van Joyce. We 

bedanken Melanie Verhoeven voor haar inzet en probleemloze overdracht. 

 

Gezamenlijk overleg Vrienden Stichtingen Laverhof 

Op 5 februari heeft in Cunera / De Bongerd het gezamenlijk overleg plaats gevonden van de 

drie vrienden stichting van Laverhof, inclusief het management van Cunera /De Bongerd. 

De aanwezigheid van de voltallige besturen en het gehele management van Laverhof  laat 

zien dat deze informatieve bijeenkomst zeer op prijs wordt gesteld. 

In 2019 neemt de vriendenstichting van het Retraitehuis in Uden het initiatief voor de 

planning deze bijeenkomst. 
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CRDL (Crad’l) 

In 2017 was de wens geuit om voor de cliënten met een geestelijke beperking een Crad’l 

aan te schaffen. Een CRD’l is een houten, elliptisch instrument vol elektronica, waarmee 

aanraking wordt omgezet in geluid. Hierdoor is het mogelijk nieuw contact te maken met 

mensen die moeite hebben met communiceren en sociale interactie - zoals mensen met 

dementie, autisme of een andere verstandelijke beperking. 

Na de demonstratie in januari 2018 in Barbara in Wijbosch was iedereen er van overtuigd 

hier voor te moeten gaan. Nadat de andere vriendenstichtingen te kennen hadden gegeven 

(nog) niet met dit traject mee te willen liften, is de aankoopprocedure gestart. Op 30 oktober 

is de Crad’l officieel aan Cunera / De Bongerd overhandigd.  

Mevrouw Bep van Bokhoven nam samen met haar dochter Lonneke de Crad’l als eerste in 

gebruik. 

De Crad’l is bekostigd met de ‘winst’ van het Sponsordiner in 2017 en de opbrengst van de 

RABO Clubkas Campagne in 2017. 

In De MooiBernheze krant van woensdag 7 november werd uitvoerig verlag gedaan van de 

overhandiging. 

 

Klankschalen 

In 2017 heeft Helmi van Rooij een donatie gedaan. In het voorjaar heeft de vergadering 

beslist om deze donatie te besteden voor de aanschaf van enkele windgongen en het 

houden van 2 klankschalensessies voor diep dementerenden. 

Op dinsdag 2 oktober hebben Helmi en Ardith een van de 2 klankschalensessies 

bijgewoond. Het was indrukwekkend om te zien hoe de cliënten hierop reageerden. 

 

Algemeen besluit onderhoud en nazorg aangeboden materialen 

Omdat er enkele keren vragen waren over de kosten van het onderhoud van materialen is in 

de vergadering van 21 juni 2018 het volgende besluit genomen: de aanschafkosten zijn voor 

rekening van de Stichting Vrienden van Cunera/De Bongerd. Het onderhoud van de 

aangeschafte middelen is vanaf het moment van aanschaf voor rekening van Laverhof. In de 

begroting van Laverhof zal dus voortaan rekening gehouden moeten worden met 

onderhoudskosten. 

Opgemerkt dient te worden dat voor het onderhoud van de Crad’l in de vergadering van 21 

juni 2018 een separaat besluit genomen is; en wel ‘Dat na de aanschaf de kosten voor 

onderhoud tot 2012 (garantieperiode) voor rekening van de Stichting Vrienden zijn. 

 

Subsidie en fondsen werving 

In de vergadering van augustus is gesproken over het meer gaan benutten van 

subsidiemogelijkheden en slimme fondswerving. Al snel werd duidelijk dat de vergadering 

onvoldoende op de hoogte is over de bestaande mogelijkheden. Er is een poging gedaan 

om een subsidioloog in te huren voor meer informatie. Omdat een van de leden van de 

Vergadering (Marijke) een werkgerelateerde workshop bijwoonde over 

subsidiemogelijkheden, is het inhuren van een  subsidioloog geannuleerd. 
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De meerwaarde van de workshop is dat Marijke telkens primair zal bezien of, en zo ja welk 

fondsen- of subsidietraject gevolgd kan gaan worden. 

 

 

RABO Clubkas Campagne 

Natuurlijk heeft de vriendenstichting ook in 2018 haar best gedaan optimaal Campagne te 

voeren voor de RABO Clubkas Campagne. Omdat de spelregel voor het stemmen gewijzigd 

is - ieder lid van de RABO bank  mag slechts één stem uitbrengen per project ( in plaats van 

2) met een maximum van 5 stemmen – hebben we besloten samen campagne te voeren 

met andere partijen. Zo werden de handen ineen geslagen met: 

• Bridgeclub De Klotbeek 

• De Meierijsche Museumboerderij 

• Cultureel Centrum Servaes 

• Heemkundekring de Wojstap 

Dit samengaan, gecombineerd met het intensief flyeren, heeft geleid tot een groot succes! 

De opbrengst van de RABO Clubkas Campagne 2018 bedroeg voor ons € 1456,-  Onze 

stichting  scoorde de eerste plaats binnen Heeswijk-Dinther , Loosbroek en Vorstenbosch. 

Op de totaallijst van de RABO bank Oss-Bernheze  behaalden wij de 22e plaats. 

Ook voor onze ‘campagnepartners’ was de deelname een succes. In 2019 wordt bezien hoe 

dit bedrag besteed zal gaan worden. 

We bedanken iedereen die op onze stichting heeft gestemd. 

 

Schenking Mevrouw Villevoye 

Op 1 november 2018 werd de stichting per brief van de heer P. Beijers geïnformeerd over 

de schenking van mevrouw Villevoye aan onze stichting. Via de notaris heeft mevrouw 

Villevoye aangegeven dat haar schenking uitdrukkelijk bedoeld is voor de afdeling 

Revalidatie van De Bongerd en dat samen met de leiding van deze afdeling gekeken moet 

worden naar adequate besteding. 

Omdat bij de opmaak van dit jaarverslag niet exact bekend was hoe hoog de schenking van 

mevrouw Villevoye was, zal in het jaarverslag over 2019 daar nader op ingegaan worden en  

worden verwerkt in het financiële jaarverslag over 2019. 

Postuum, namens de bewoners, medewerkers en Stichting Vrienden van Cunera /De 

Bongerd onze bijzondere dank voor de royale schenking.  

 

Publiciteit 

Bij het aanbieden van de Crad’l is in De MooiBernheze krant uitvoering aandacht besteed 

aan dit project. De redactie van het Laverblad heeft uitvoerig aandacht besteed aan de 

activiteiten van de drie vriendenstichtingen van Laverhof. 
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Vrienden van 

In 2018 hebben vier nieuwe vrienden van onze stichting aangemeld, waarvoor onze dank. 

Omdat ‘vaste Vrienden van’ een fijne basis kan zijn voor gegarandeerde inkomsten, blijft het 

streven naar meer ‘vaste Vrienden’ een punt van aandacht. 

 

Tot slot 

Wij kunnen terug kijken op een prettig en succesvol jaar. Vermeld mag worden dat de 

samenwerking met Annemiek v.d. Rijdt, Sanne Kivits, Joyce van Doremalen en andere 

medewerkers van Cunera/De Bongerd als bijzonder prettig en effectief ervaren wordt, 

waarvoor onze hartelijke dank. 

Met dank aan de geweldige inzet van: Marijke den Otter, Ardith Manders, Jan Verkuijlen, 

Rein van Moorselaar, Annelies Cornelis en Joyce van Doremalen. 

 

…..  

 

Fons Arts, voorzitter/secretaris 

 


