
Stichting Vrienden van Open Vensters te Ameide 

 
Waar staat de Stichting Vrienden van Open Vensters voor? 

De Stichting Vrienden van Open Vensters is een zelfstandige organisatie die zich inzet voor 

het welzijn van de bewoners van het woonzorgcentrum Open Vensters in Ameide. 

Het woonzorgcentrum is van Present, ouderenorganisatie in de Alblasserwaard en 

Vijfheerenlanden. Alle bewoners van Open Vensters betreffen ouderen met een zorgbehoefte. 

 

De Stichting is opgericht op 2 oktober 1984 en staat ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer KvK 41119639. 

 

Doelstelling. 

Het doel van onze Stichting is om voor de bewoners van Open Vensters middelen of 

voorzieningen te genereren, die niet door de overheid of van de reguliere exploitatie van 

Present kunnen worden bekostigd. 

 

Beleid van de Stichting Vrienden van Open Vensters 

Ons beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

# De Stichting heeft geen winstmerk. 

# We werken met een jaarlijks werkplan, gevoed door signalen en wensen vanuit 

 Open Vensters. 

#  De werkzaamheden gebeuren zoveel mogelijk door vrijwilligers. 

# We maken zo min mogelijk kosten. 

 

Werkwijze van de Stichting 

De Stichting bestaat uit een bestuur en een kring van vrijwilligers, die helpen bij de uitvoering 

van de werkzaamheden. Het bestuur maakt jaarlijks een werkplan. 

Er is nauwe samenwerking over de te verrichten activiteiten tussen het bestuur enerzijds en 

het management en team Welzijn van Open Vensters anderzijds. Op die wijze worden er 

zinvolle resultaten bereikt die bijdragen aan het welzijn van de bewoners. 

 

Resultaten voorgaande jaren 

Tot en met het jaar 2020 zijn de volgende projecten gerealiseerd: 

# 2x per jaar een dagje uit met de bewoners 

# Elk jaar een voorjaars- en najaarsmarkt 

# Aanschaf van een Fietslabyrint 

# Aanschaf van een duofiets 

# Gift voor de beleeftuin 

 

Beleidsplan Stichting Vrienden van Open Vensters 2020 - 2021 

Corona heeft het afgelopen jaar minder mogelijk gemaakt dan we van plan waren. Sinds de 

versoepelingen zijn er weer activiteiten opgepakt. 

Voor 2020 – 2021 hebben we als doelstelling bepaald: 

# Aanschaf van een QwiekUp, een mobiel product dat beelden projecteerd op het 

plafond of op de muur, ondersteund met geluid en muziek. 

 



 

 

 

Jaarlijks terugkerende activiteiten  

# Een bijdrage aan “Gouden Wensen” van bewoners 

# Een financiële bijdrage voor bloemen en planten in Open Vensters 

# Een financiële bijdrage voor kerstversiering in Open vensters 

# Een  financiële bijdrage voor een hulphond op Klein Schalige Zorg (KSZ) 

 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Open Vensters bestaat uit: 

# De heer W.A. den Besten, voorzitter 

# Mevrouw C. van der Hee – Mopman, secretaris 

# Mevrouw A.M. van de Nadort, penningmeester 

# Mevrouw R.C. de Jong – Kool, algemeen bestuurslid 

# Mevrouw J.M. Maatkamp – Bakker, algemeen bestuurslid 

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. 

 

Financiën 

De inkomsten van de Stichting bestaat uit: 

# Jaarlijkse bijdrage van onze “Vrienden” (vast donateurs) 

# Eenmalige giften 

# Verkoop van zelfgemaakte handwerkartikelen 

# Opbrengst kledinginzameling 

# Opbrengst voor- en najaarsmarkt 

# Verkoop van oliebollen, kersen, aardbeien en ijs 

# Verkoop van handwerkartikelen 

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de Stichting komt geheel ten goede 

aan de bewoners van Open Vensters. 

 

Als bijlage is het jaarverslag, inclusief de jaarrekening van 2020 toegevoegd. 

De Stichting Vrienden van Open Vensters is bezig de ANBI status te herstellen. 

 

Wilt u donateur worden van Open Vensters? 

Meld u aan op mailadres: vrienden.ov@presentvooru.nl  

Schriftelijk: Stichting Vrienden van Open Vensters 

  Secr. Prinses Marijkeweg 4-D 

  4233 HL Ameide 
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