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1. De doelstellingen.
Cavent Support kent een tweeledige doelstelling:
a) Ondersteunen van cliënten van Cavent die zelf over onvoldoende financiële slagkracht
beschikken. Hiervoor beheert Cavent Support een vijftal deelfondsen:
i. Woonfonds
Het woonfonds ondersteunt nieuwe cliënten van Cavent die over onvoldoende
financiële middelen beschikken om hun appartement bij Cavent op normale wijze
te kunnen inrichten.
ii.Noodfonds
Het noodfonds ondersteunt cliënten van Cavent die onvoldoende in staat zijn om
noodzakelijke grote uitgaven voor hun levensonderhoud te doen.
iii.Cavent Talentfonds
Uitgangspunt is dat cliënten van Cavent zo optimaal mogelijk deelnemen aan de
reguliere samenleving. Een structurele dagbesteding of werk behoren daar zeker
toe. Om met name dat laatste te kunnen realiseren, is soms opleiding of training
vereist. Daar waar dat niet uit reguliere middelen kan worden bekostigd, is het
Cavent Talentfonds ervoor om dit voor cliënten mogelijk te maken.
iv.Sport- en activiteitenfonds
Het dagje uit is voor veel van de cliënten van Cavent echt een bijzondere
gebeurtenis. Cavent Support wil er graag aan bijdragen om dit mogelijk te (blijven)
maken.
Sport en bewegen zijn voor een ieder belangrijk en voor de cliënten van Cavent
wellicht des te meer. Niet iedere cliënt van Cavent beschikt over voldoende
middelen om het lidmaatschap van een sportclub of de aanschaf van
sportmaterialen zelf te kunnen opbrengen. Cavent Support ondersteunt deze
cliënten vanuit haar sport- en activiteitenfonds.
v.Het dierenfonds.
Uit dit fonds ondersteunt Cavent Support de activiteiten van Lindehoeve Buiten,
en dan met name de kosten verbonden aan bijzondere uitgaven voor en de
verzorging van de dieren.
b) Het werven van fondsen voor omvangrijke projecten van Cavent .
Cavent investeert in haar infrastructuur met het verbeteren van woonvoorzieningen en de
ontwikkeling van nieuwe projecten. Daarnaast innoveert Cavent, zeker in de tijd van
hervormingen in de zorg, haar dienstverlening. Dat vereist investeren in nieuwe
werkwijzen en in het personeel. Om deze extra uitgaven te kunnen dekken, werft Support
projectgewijs fondsen voor Stichting Cavent.
2. De activiteiten.
2.1. Cavent Tuin.
Cavent Support is in 2015 gestart met de fondsenwerving voor het project Cavent
Tuin. Deze actie zal doorlopen tot in 2016.
Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De inzet van deze wet is dat
mensen met een beperking betaald werk vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

Instroom in de sociale werkvoorziening, tot nu toe een belangrijke werkgever voor
mensen met een beperking, is niet langer mogelijk. Cavent onderschrijft de
doelstelling om mensen met een beperking zo veel mogelijk te laten participeren in de
reguliere samenleving, maar realiseert zich tegelijkertijd dat het bereiken van een
reguliere baan voor deze groep een zeer grote zo niet onmogelijke opgave is. Een
goede voorbereiding op de arbeidsmarkt is daarom noodzakelijk. Tegen deze
achtergrond is Cavent het leerwerkbedrijf Cavent Tuin gestart. In Cavent Tuin wordt
een leerwerkomgeving gerealiseerd die vergelijkbaar is met het reguliere
bedrijfsleven.
Voor het leerwerkbedrijf heeft Cavent de boerderij Johannahoeve aan de
Mookhoek 117 in Mookhoek verworven. Naast de investering die gemoeid is met de
verwerving van de boerderij en het omliggende land, is echter nog een aanvullende
investering nodig voor onder meer:
• Machines
• Gereedschap
• Werkkleding
• Vervoermiddelen
• Aanpassingen op het terrein
Om deze aanvullende investeringen mogelijk te maken, heeft Cavent Support zowel
landelijke als lokale fondsen aangeschreven.
De fondsenwerving van Support heeft geresulteerd in een bijdrage in het project van
€35.886,-. Daarmee heeft Cavent Tuin kunnen starten. In oktober 2015 zijn de eerste
drie deelnemers/medewerkers aan de slag gegaan in het leerwerkbedrijf en sindsdien
groeit het aantal geleidelijk aan.
2.2. Lokale initiatieven.
• ZVV De Dissidenten.
Sinds een aantal jaar is zaalvoetbalvereniging De Dissidenten uit Heinenoord een
vaste partner van Cavent Support. Minimaal één keer per jaar, maar soms ook twee
keer per jaar, voetballen De Dissidenten tegen teams van cliënten van Cavent. De
Dissidenten sluiten hun wedstrijden altijd af met een verloting en organiseren
daarnaast ook bingo’s voor hun leden en andere belangstellenden. De opbrengst
daarvan komt ten goede aan goede doelen. Ook in 2015 hebben De Dissidenten een
forse bijdrage geleverd aan Cavent Support.
• Oranjefondscollecte.
Ieder jaar vindt in mei de landelijke collecte van het Oranjefonds plaats. In 2015 heeft
Cavent Support daar voor het eerst aan deelgenomen. In de gemeente Binnenmaas
is gedurende een week gecollecteerd, mede met inzet van personeel en cliënten van
Cavent. Van de opbrengst komt 50% ten goede aan de collecterende vereniging of
stichting. Uit de opbrengst van de collecte heeft Cavent Vlashof een nieuwe set
tuinmeubelen kunnen aanschaffen.
• Fietsen voor Vrienden.
Na de succesvolle start in 2014 is ook in 2015 de sponsorfietstocht Fietsen voor
Vrienden georganiseerd. Een mooie fietstocht door het landelijke gebied van de
Hoeksche Waard, waarvan het inschrijfgeld geheel ten goede komt aan Cavent
Support. In 2015 hebben bijna 100 enthousiaste mensen deelgenomen aan de
fietstocht.
• Edwin van der Sar en de duofiets.
Diverse sporters hebben een eigen foundation voor goede doelen. Zo ook Edwin van
der Sar. Zijn foundation legt zich erop toe om duofietsen beschikbaar te stellen aan
mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ook bij Cavent wonen een aantal
mensen met NAH. Samen met Gemiva heeft Cavent daarom een aanvraag ingediend
voor de donatie van een duofiets en deze is ook toegewezen. De overhandiging van
de fiets zal in 2016 plaatsvinden bij de woonvoorziening Numansdorp van Cavent.
Overigens mogen ook mensen met een andere beperking dan die als gevolg van
NAH gebruikmaken van de fiets.
3. De Vrienden.

In 2014 is Cavent Support gestart met het opbouwen van een bestand aan vaste donateurs
in de vorm van de Vrienden van Cavent. De Vrienden geven ieder een kleine bijdrage, maar
door de grootheid van hun getal zorgen zij voor een continue inkomstenbron voor Cavent
Support. Daarnaast worden t-shirts en andere gadgets verkocht. Uit deze opbrengsten
kunnen de uitgaven uit de vijf eerder genoemde deelfondsen worden bekostigd. Eind 2015
zijn ongeveer 70 mensen Vriend van Cavent. De inkomsten welke zijn gegenereerd door de
Vrienden bedroegen in 2015 €1.678,-.
4. Het bestuur.
Het bestuur van Cavent Support bestond in 2015 uit:
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D.W. Boerlage

Secretaris
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J. van Leeuwen

Penningmeester
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01-04-2015

E.C. Suvee

Voorzitter

31-12-2015

C. Linders

Secretaris

31-12-2015

J. Brouwer

Penningmeester

31-12-2015

5. Donateurs.
De Vrienden, De Dissidenten, maar vooral ook diaconieën behoren tot de vaste donateurs
van Cavent Support. Zij zorgen voor een solide financieel fundament onder Cavent Support.
Daarnaast zijn er met enige regelmaat bedrijven, particulieren en verenigingen die een
bijdrage leveren aan Cavent Support. In 2015 hebben de volgende fondsen en instellingen
een bijdrage geleverd die groter is dan €1.000,-:
• Amantiastichting
• VSB-fonds
• PIN-KNR
• Fonds DBL
• Fundatie van den Santheuvel Sobbe
• Stichting Swart van Essen
• August Fentener van Vlissingen fonds.

