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Jaarverslag Stichting Vrienden van ViaReva 2015
Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Vrienden van ViaReva. De Stichting
Vrienden van ViaReva houdt zich bezig met het verkrijgen van geldmiddelen ten behoeve
van bijzondere projecten in ViaReva. Projecten die het verblijf bij ViaReva voor revalidanten
veraangenamen en het revalidatietraject kunnen vergemakkelijken en/of verbeteren. In 2015
hebben we een aantal bijzondere projecten kunnen realiseren, waardoor we met
tevredenheid op dit jaar terug kunnen kijken.
Per 1 januari 2016 is ViaReva gefuseerd met RMC Groot Klimmendaal uit Arnhem en beide
organisaties gaan samen verder onder de naam Klimmendaal. Het jaar 2016 zal voor de
stichting Vrienden naast de “gewone” activiteiten om fondsen te werven, ook in het teken
staan van de fusie tussen de beide stichtingen Vrienden.
Namens het bestuur,
Rien Schrijver
Voorzitter Stichting Vrienden van ViaReva
Samenstelling Stichting Vrienden van ViaReva
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Dhr. R. Schrijver
Mevr. E. Agterdenbos
Dhr. J. ten Hove
Dhr. H. van de Scheur
Dhr. A. Sietsma
Vacature

voorzitter,
bestuurder ViaReva,
penningmeester,
lid, aandachtsgebied Apeldoorn e.o.,
lid, aandachtsgebied Zutphen e.o.,
lid, aandachtsgebied Deventer (ondanks inspanningen op dit
gebied is de Stichting er nog niet in geslaagd het aantal
bestuursleden uit te breiden, waardoor er nog geen
vertegenwoordiging voor de regio Deventer is gerealiseerd).

De Stichting wordt ondersteund door Rianne Bruins, directiesecretaresse en Karin van Norel,
adviseur PR & Communicatie.
De nieuwe, in 2015, ingevoerde vergaderfrequentie is goed bevallen. De resultaten over
2015 stellen tot tevredenheid met in het bijzonder het mooie resultaat van de jaarlijkse
Botterregatta.
Er is echter nog geen nieuw bestuurslid met als aandachtsgebied Deventer en omstreken
gevonden. Het bestuur zal hieraan specifieke aandacht besteden bij de nieuwe
samenstelling van het bestuur nadat de fusie van de beide stichtingen is afgerond.
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Activiteiten 2015
In 2015 heeft de Stichting diverse projecten en activiteiten gerealiseerd, hieronder een
overzicht:
Scan Covery Trial
Op 3 januari 2015 ging de Scan Covery Trial van start. Deze Trial ging in acht dagen tijd kris
kras door Scandinavië, ruim 7.000 kilometer en dat onder omstandigheden met veel sneeuw,
ijs en temperaturen welke kunnen dalen tot wel min 40 graden Celsius. Henk van de Scheur
nam samen met zijn zoon Erick deel aan deze tocht waarbij de opbrengst ten goede kwam
van de Stichting Vrienden van ViaReva.

Headpod
De Stichting Vrienden van ViaReva heeft voor het jeugdteam een waardevol therapiemiddel
aan kunnen schaffen: een headpod. Een headpod ondersteunt kinderen die onvoldoende
controle over hun hoofd en nekspieren hebben en daardoor hun hoofd niet of nauwelijks
rechtop kunnen houden. Dankzij de headpod kunnen ze onder andere veel meer contact
maken met de mensen in hun omgeving, zien wat er om hen heen gebeurt en gebruik maken
van de computer. Kinderen met een dergelijke beperking kunnen door de headpod ook
gebruik maken van oogbesturing. Door de muis met oogbewegingen te besturen, kunnen
bijvoorbeeld (educatieve) spellen op de computer gespeeld worden. Het combineren van
deze hulpmiddelen geeft deze kinderen de kans zich verder te ontwikkelen dan daarvoor
mogelijk was.
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Botterregatta
Op woensdag 9 september 2015 vond het sponsorevenement ‘Stichting Vrienden van
ViaReva botterregatta’ plaats. Tijdens deze regatta wordt met klassieke botters door een
aantal bedrijven en particulieren gestreden om het Vrienden van ViaReva kampioenschap.
De kosten voor deze dag bedragen € 175,- per persoon. De opbrengst van deze dag komt
volledig ten goede aan bijzondere projecten voor ViaReva. Het was een mooie dag met
fantastisch weer en een mooie opbrengst.

Doorkijkraam
Dankzij de opbrengst van de botterregatta die de Stichting Vrienden jaarlijks organiseert, is
onder andere een doorkijkraam aangeschaft. Een doorkijkraam wordt vaak gebruikt voor niet
sprekende kinderen die door middel van oogaanwijzingen communiceren. Er wordt een
doorzichtig frame geplaatst voor het kindje waar bijvoorbeeld foto’s op gehangen worden. Zo
kunnen er foto’s hangen van melk of siroop en kan het kind aangeven wat hij of zij wil
drinken door naar de juiste foto te kijken. De uitsparing in het midden maakt het mogelijk om
rechtstreeks oogcontact te maken en te onderhouden en voorwerpen aan te reiken. De
begeleider ziet door het transparante raam direct waar het kind naar kijkt en kan hierop
reageren. Hierdoor hoeft het kind zich alleen te focussen op de communicatie. Bij ViaReva
wordt het doorkijkraam ingezet in therapiesituaties, waardoor kinderen het communiceren
kunnen ontwikkelen.
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Fiets
Een aangepaste fiets wordt erg veel gebruikt tijdens de revalidatie. Revalidatiedoelen zoals
het verbeteren van balans, spierkracht en conditie kunnen ermee bereikt worden. Door
gebruik te maken van een aangepaste fiets worden gewrichten in beweging gebracht zonder
deze te belasten. De Stichting Vrienden van ViaReva heeft de locatie van ViaReva in
Zutphen mogen verblijden met een aangepaste fiets.

Racerunner
Dankzij de Stichting Vrienden van ViaReva beschikt het jeugdteam van ViaReva in 2015
over een nieuwe racerunner. De racerunner is een loop- en renhulpmiddel voor kinderen dat
bestaat uit een frame met een zadel, stuur, borststeun, handremmen en drie grote wielen.
Rennen is voor de meesten kinderen met een beperking niet vanzelfsprekend. De
racerunner zorgt ervoor dat deze kinderen kunnen rennen, waardoor ze een hele nieuwe
bewegingservaring opdoen. Daarnaast kan het helpen de conditie te verbeteren.
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Algemene terugblik 2015
In 2015 is steviger ingezet op specifieke projecten. Dit heeft een positief effect gehad op de
gerealiseerde projecten, zowel in volume als ook in aantal. Vanwege de lopende fusie
besprekingen tussen ViaReva en RMC Groot Klimmendaal zijn de overige werkzaamheden
vooralsnog geconsolideerd. Er is gewerkt op basis van het ingezette beleid en de
uitkomsten, zowel in activiteiten als ook in financieel opzicht, zijn overeenkomstig.
Intern is de aanvraagprocedure vanuit medewerkers naar de Stichting Vrienden verbeterd. In
2015 zijn iets meer aanvragen vanuit ViaReva binnen gekomen. Dankzij het goede resultaat
van de Botterregatta hebben we meer aanvragen kunnen honoreren én het resultaat zelfs
iets laten stijgen, waardoor uiteindelijk de liquide middelen licht zijn toegenomen. De
doelstelling, uitbreiden van het aantal donateurs, is niet behaald. Wel heeft de Stichting een
paar grotere donaties ontvangen, waardoor de financiële doelstelling wel is behaald.
Overige activiteiten zijn het uitbrengen van een digitale nieuwsbrief voor donateurs en het
bijhouden van een facebookpagina, deze lopen naar tevredenheid.
Plannen 2016
De focus in 2016 wordt gevestigd op de volgende onderwerpen:
-

De Stichting Vrienden van ViaReva laten fuseren met de stichting Vrienden van RMC
Groot Klimmendaal.
Uitbreiding aantal bestuursleden met name voor Deventer e.o.,
Verhoging van het aantal donateurs,
Hogere opbrengst evenementen,
Binnenhalen grotere sponsorbedragen,
Organisatie sponsorevenement,
Acties uitzetten naar serviceclubs.

Publiciteit
Bij alle projecten wordt zoveel mogelijk de publiciteit gezocht. Elk sponsorproject wordt
officieel overhandigd aan ViaReva tijdens een korte bijeenkomst waarvan foto’s worden
gemaakt. Vervolgens worden de volgende communicatiemiddelen ingezet:
-

Interne digitale nieuwsbrief van ViaReva
Digitale nieuwsbrief van de Stichting Vrienden aan donateurs
Persbericht
Website ViaReva
Facebookpagina ViaReva en Stichting Vrienden van ViaReva
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FINANCIEEL VERSLAG;

JAARREKENING 2015
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

Vlottende activa
1. Liquide middelen

2. Overlopende activa

2015

2014

77.113

75.910

358

1.192

77.470

77.102

2015

2014

77.066
363
77.429

71.060
6.006
77.066

42

36

77.470

77.102

PASSIVA

Eigen vermogen
Vermogen aanvang boekjaar
Voordelig exploitatiesaldo

Vlottende passiva
3. Overlopende passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2015

BATEN
2015

2014

4. Giften

5.352

5.925

5. Intrest

358

542

6.140

5.245

11.849

11.712

2015

2014

11.319

5.184

168

522

363

6.006

11.849

11.712

6. Opbrengst sponsoractiviteiten

LASTEN

7. Subsidie projecten ViaReva
8. Overige kosten

Resultaat
Voordelig saldo
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TOELICHTING OP DE BALANS
ALGEMEEN
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Tenzij anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijzen
c.q. nominale waarden. Baten worden genomen op het moment dat deze zijn
gerealiseerd;
lasten en verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.

SPECIFICATIES

1. Specificatie van liquide middelen
Rekening courant Rabobank
Bedrijfsspaarrekening Rabobank

2. Specificatie van overlopende activa
Intrest Bedrijfstelerekening
Te ontvangen sponsorbijdrage SCT

3. Specificatie overlopende passiva
Bankkosten

2015

2014

779
76.334

1.618
74.292

77.113

75.910

2015

2014

358
--

542
650

358

1.192

2015

2014

42

36

42

36
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
4. Giften

2015

2014

Jaarlijkse donaties
Overige giften

4.462
890

3.467
2.458

5.352

5.925

Totaal
Donateurs bedrag >= 100 euro;
Aannemingsbedrijf Draisma
De heer Warndorf
Veeneman Beheer
KPMG N.V.
Bosqom B.V.
Paul Hardonk Bouw B.V.
Beekman B.V.
Hollander Techniek B.V.
Steven Jansen B.V.
De heer Neve

5. Intrest
Bedrijfstelerekening

6. Opbrengst sponsoractiviteiten
Profile Bleumink, easy rider
Rotary 't Loo, Ipads
Opbrengst Botterregatta
Bouwbedrijf Aan de Stegge, spinningfietsen
Rotary Club, videocamera
Opbrengst Scan Covery Trial

1.000
1.000
908
200
100
100
100
100
100
100

2015

2014

358

542

2015

2014

600

--

1.305
4.235
---

-1.325
1.105
605
2.210

6.140

5.245
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7. Subsidie projecten ViaReva

2015

2014

429

--

368
3.479

---

1.960

--

2.000

--

1.778

--

1.305

--

--

1.105

--

718

--

376

--

2.455

--

530

11.319

5.184

2015

2014

168
---

144
340
38

168

522

Dit betreft:
- Headpot Kit Max, team
Kind&Jeugd
- Doorkijkraam, team
Kind&Jeugd
- Easy rider, team Zutphen
- Racerunner, team
Kind&Jeugd
- Wandversiering restaurant
ViaReva
- Relaxstoelen t.b.v.
hypnotherapie
- 3 tablets t.b.v.
behandelteams
- Spinningfietsen, team
Volwassenen
- Tafeltennistafel, team
Volwassenen
- Fiets met zijwielen, team
Kind&Jeugd
- Oogbolbesturing, team
Kind&Jeugd
- Videocamera, team
Kind&Jeugd
Totaal

8. Overige kosten
Bankkosten
Drukwerk folders/brochure
Bestuurskosten
Totaal
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