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1. Voorwoord
De Stichting Vrienden van Cavent bestaat! Per 2 december 2020 is de Stichting Vrienden van
Cavent een zelfstandig fonds.
In het voorwoord een korte introductie van het bestuur, dat bestaat uit Bas Trouw (voorzitter),
Marleen Leijs (penningmeester) en Sabine van den Gevel (secretaris).
Bas Trouw
“Voor mijn pensionering was ik werkzaam bij de gemeente Cromstrijen. Een van mijn taken
was het organiseren van de kanteling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Belangrijk hierbij was de inwoners zo breed mogelijk te ondersteunen binnen de grenzen van
de wet. In die hoedanigheid leerde ik Sigrid kennen. In het voorjaar van 2020 raakte ik weer in
gesprek met Sigrid. Zij was inmiddels directeur-bestuurder bij de Stichting Cavent geworden.
De Stichting Vrienden van Cavent moest opnieuw opgezet worden en de vraag was of ik dat in
eerste instantie met beleidsmedewerker Albert wilde doen. De zorg voor anderen zit in mijn
bloed, mijn moeder was hier altijd al een voorbeeld in voor mij.
Met Sabine, Marleen en Albert zijn we aan de slag gegaan en eind 2020 was de Stichting een
feit. Iets kunnen betekenen voor de bewoners van Cavent, die verblijven op diverse locaties in
de Hoeksche Waard, geeft energie en een voldaan gevoel.”
Marleen Leijs
“In de zomer van 2020 werd ik benaderd door mijn oud-collega Bas, met de vraag of ik samen
met hem en Sabine de Stichting Vrienden van Cavent opnieuw wilde opzetten. Bas weet dat ik
graag mensen help en iets voor anderen wil betekenen.
Ik ben mij gaan verdiepen in wat Stichting Cavent doet en waar zij voor staan. Ik was daar
meteen van onder de indruk. Uitgaan van de talenten van mensen, wat iemand juist wel kan
en ieder midden in de maatschappij houden, is waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.
Met veel enthousiasme en in fijne samenwerking met de Stichting Cavent, zijn wij met z'n
drieën aan de slag gegaan met het opnieuw opzetten van de Stichting Vrienden van Cavent.
Ondanks alle beperkingen vanwege Corona, hebben wij het afgelopen jaar al mooie dingen
kunnen betekenen voor de cliënten van Cavent. Wij hopen in de toekomst nog meer bekend te
worden onder de cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Cavent, zodat zij ons weten te
vinden wanneer zij een vraag hebben. Ook zullen wij ons richten op externe bekendheid om
meer donateurs te werven. Zodat wij kunnen doen waar wij voor staan; net dat beetje extra en
een blij gezicht!”
Sabine van den Gevel
“Gedurende enkele jaren heb ik al in een commissie van Cavent meegewerkt om de
binnengekomen aanvragen bij de Stichting Vrienden te beoordelen. Het ging er vooral om of
de aanvragen binnen de doelstelling van de sponsorgelden lag.
Toen het besluit was genomen dat de Stichting Vrienden van Cavent zelfstandig zou gaan
functioneren, werd me gevraagd om in het bestuur verder te gaan en met veel plezier heb ik
hier meteen JA op gezegd. Inmiddels is een actief en fijn bestuur samengesteld. Ondanks de
Corona maatregelen hebben we een fijne opstart gehad en ons toch weten te introduceren bij
de verschillende locaties van Cavent.”
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2. Beleidsplan
Het beleidsplan Stichting Vrienden van Cavent is herzien, zo is het duidelijk wat de
mogelijkheden zijn om van de sponsorgelden gebruik te maken. Het beleidsplan is te
raadplegen op de website van Cavent.

3. Financieel overzicht
Werkelijk
2021
INKOMSTEN
BEGINSALDO

€

69.430,24

Rente
Donaties structureel (leden)
Donaties incidenteel
Collecteopbrengst
Overig

€
€
€
€
€

-0,08
1.040,00
722,00
150,00
817,00

Totaal Inkomsten

€

2.728,92

Muzieklessen
Bandlessen

€
€

1.294,83
1.582,57

a.
b.
c.
d.
e.

€
€
€
€

908,72
-

Communicatie/PR
Bankkosten
Premie verzekering
Overig

€
€
€
€

259,00
100,95
417,45
21,46

Totaal Uitgaven

€

4.584,98

Jaarresultaat

€

1.856,06-

EINDSALDO

€

UITGAVEN

Woonfonds
Noodfonds
Cavent Talentfonds
Marian Tolenaars sport- en activiteitenfonds
Huisdierenfonds

67.574,18

Toelichting op de werkelijke uitgaven 2021

Per december 2020 is de Stichting Vrienden van Cavent een zelfstandig fonds.
Wij verantwoorden over de uitgaven en inkomsten, zoals gedaan door de nieuwe
Stichting Vrienden van Cavent, over de periode december 2020 tot en met 31
december 2021.
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Toelichting op de inkomsten:
-

Donaties structureel: betreffen donaties van geregistreerde donateurs, via
incasso.
Donaties incidenteel: betreffen donaties van niet-geregistreerde donateurs.
Collectieopbrengst: betreft een opbrengst van een collectie van de Diaconie
van de Nederlands Hervormde Kerk.
Overig: betreft een donatie van de ZVV Dissidenten, de verkoop van
aanmaakhout en een donatie Doepas.

Wij bedanken ieder die heeft bijgedragen in 2021!

Toelichting op de uitgaven:
-

-

Muzieklessen en bandlessen: in 2021 zijn de muziek- en bandlessen weer
opgestart! Deze worden betaald uit een specifiek voor dit doel bestemde gift ad
€ 20.000 uit het verleden. Hiervan resteert per 31-12 2021 een bedrag van
€ 14.713,60
Woonfonds: wij doneerden de keukeninventaris en vaasjes aan de nieuwe
schuur van Stougjeshof en een bankje aan de Vlashof.
Communicatie/PR: in december 2020 brachten wij op alle locaties een kersttol,
om zo onze oprichting te vieren en onze bekendheid te promoten.
Bankkosten: betreft kosten voor het houden van een bankrekening.
Premie verzekering: betreft de kosten voor een verzekering in het kader van
bestuurdersaansprakelijkheid.
Overig: wij kochten bloemen voor de voorzitter van ZVV De Dissidenten als
dank voor hun bijzondere sponsoractie!
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4. Impressie van sponsorverzoeken
Voor locatie De Grutto is Bas met een medewerker van de Grutto op zoek gegaan naar
sportmaterialen om sport en spel vorm te kunnen geven voor de bewoners. Dat leverde een
bus vol materiaal op!

Op locatie Stougjeshof is een deel van de keukeninventaris gesponsord. Vol trots hebben we
een rondleiding gehad in “de schuur” van Stougjeshof, waar de bewoners samen kunnen
komen voor gezellige activiteiten.

Op locatie Vlashof is een tuinbankje gesponsord.
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5. Actie Dissidenten
De Stichting Vrienden spreekt haar dank uit aan z.v.v. Dissidenten in 2021.
•

Tijdens de bingo is voor het Marian Tolenaars Fonds 795 euro ontvangen! Bas neemt
de cheque/opbrengst in ontvangst, bedankt!

•

Onze dank gaat uit naar de donatie van de collecte met aanvulling van de
Diaconie Hervormde Kerk.

•

Uiteraard gaat onze dank uit naar de vaste en zeer trouwe donateurs die ieder
jaar een vast bedrag doneren.

De blijdschap die we zien bij cliënten is onbeschrijflijk!
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6. Hoeksche Waardse Uitdaging
Op 4 november was een bijeenkomst van de Hoeksche Waardse Uitdaging.
De Hoeksche Waardse Uitdaging is de spin in het web, die stichtingen en verenigingen, met
gesloten beurs, verbindt aan het lokale bedrijfsleven. Stichtingen en verenigingen hebben
vaak mooie ideeën, maar de uitvoering kan door geld, tijd of gemis aan goede
apparatuur/kennis nog wel eens achterblijven. De vrijwilligers willen graag en de Hoeksche
Waardse Uitdaging kan ze vooruit helpen. Bedrijven kunnen hun kennis, materialen of
medewerkers delen. Het is de win-win-win situatie, waarbij de verenigingen en stichtingen
vooruit geholpen worden, bedrijven hun betrokkenheid tonen en nieuwe verbindingen gelegd
worden tussen bedrijfsleven en de samenleving.
Je kunt met een sponsorverzoek op de beursvloer proberen een match te vinden met een
bedrijf of instantie, die kan bijdragen aan je sponsorverzoek. Zo hadden we vanuit de Stichting
Vrienden een verzoek voor hulp bij een marketingplan. De Stichting Vrienden moet zichzelf op
de kaart zetten en zichtbaar worden bij Cavent en familie van de bewoners. Ook is het goed
om de sponsorgelden te vergroten, zodat de sponsorverzoeken betaald kunnen worden.
Hiervoor stellen we ons als doel om meer zichtbaar te zijn bij bedrijven en bewoners uit de
Hoeksche Waard.
Met het marketingbureau JaMaRo hebben we een match kunnen maken om hulp te krijgen bij
het opstellen van een marketing plan. Door de beperkende coronamaatregelen zal in 2022
een afspraak gemaakt worden.

We sluiten als nieuw bestuur van Stichting Vrienden van Cavent een bijzonder maar mooi jaar
af.
De plannen voor 2022 zijn al in volle gang!
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