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1. Voorwoord 
 
Stichting Vrienden van Veertienrond en Welkomhuis ondersteunt de kwetsbare doelgroep  
van de regio Twente en bezoekers van het Welkomhuis. Waar het bevorderen van welzijn en 
het welbevinden van de kwetsbare doelgroep van groot belang is, heeft de Stichting 
Vrienden van Veertienrond en Welkomhuis een grote toegevoegde waarde.  
 
Veertienrond is een zorgorganisatie met een jarenlange ervaring in de zorgbranche. Met als 
doel dat de zorg weer gaat draaien om datgene waar het écht om gaat: om mensen. Het 
Welkomhuis is een plek waar kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen worden 
opgevangen. De locatie bevindt zich midden in de natuur en daarvan kan volop gebruik 
gemaakt worden.   
 
Veertienrond en het Welkomhuis zijn van mening dat wij in de huidige samenleving niet 
zonder elkaar kunnen en dat we elkaar onderling moeten helpen. De kwaliteit van leven 
wordt vergroot door mensen met elkaar in verbinding te brengen. Door de doelgroep in hun 
eigen kracht te zetten krijgen zij meer eigenwaarde en zelfvertrouwen. Om deze reden 
hebben Veertienrond en het Welkomhuis de ANBI Stichting Vrienden van Veertienrond en 
Welkomhuis opgericht.  
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2. Doelstellingen van de stichting 

Visie 

Ieder individu heeft specifieke eigen krachten en talenten. Door inzichtelijk te maken wat 
ieder zijn eigen kracht is kan deze ingezet worden voor zichzelf en/of een ander. Door samen 
een vertrouwelijke en veilige omgeving te creëren waar mensen op hun gemak anderen 
kunnen ontmoeten durft men zich open te stellen en verbinding te leggen met elkaar. Deze 
(her)ontdekte eigen krachten vormen de tools om de afstand tot de maatschappij te 
verkleinen. We werken dagelijks vanuit onze kernwaarden;  

Samen zijn 

Om aansluiting te vinden tot de maatschappij laten wij deze doelgroep elkaar ontmoeten 
onder professionele begeleiding. Samen ontdekken, ervaren en beleven staat voorop.  

Eigenheid 

Ieder individu is uniek en heeft een persoonlijke eigenheid. Iedereen mag zichzelf zijn bij ons 
en wordt gezien zoals hij/zij is.  

Persoonlijke groei 

Samen bekijken we op welke vlakken persoonlijke groei kan plaatsvinden. Ieder individu 
heeft een eigen leersnelheid, van waaruit gewerkt wordt.  

Ontdekken 

Door naar deze doelgroep te luisteren ontdekken wij de vele specifieke behoeften en 
zorgvragen van deze doelgroep en gebruiken hun input om als stichting door te ontwikkelen. 
Te denken valt aan educatieve trainingen voor medewerkers en nieuwe trajecten.  

Statutaire doelstelling 
 

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 de statuten en luidt als volgt: De stichting 

heeft ten doel: 

a. Het (doen) verlenen van zorg, behandeling, begeleiding, en/of ondersteuning in de ruimste zin van 

het woord in het bijzonder aan personen met een lichamelijk, geestelijke of verstandelijke beperking 

of belemmering en het initiëren van het proces dat hen in staat moet stellen te functioneren in de 

maatschappij alsmede het realiseren van preventieve activiteiten die een bijdrage zullen leveren in 

het voorkomen van voornoemde problemen; 

b.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

c.  het samenwerken met andere instellingen en/of natuurlijke personen, die zich bezighouden met 

soortgelijke activiteiten als de stichting en/of met andersoortige activiteiten waaraan de doelgroep 

van de stichting behoefte heeft. 
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Kwetsbare doelgroep 
 
Onder de kwetsbare doelgroep vallen kinderen, jongeren en volwassen die te maken hebben 
met een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke beperking of belemmering. Voorbeelden 
hiervan zijn eenzaamheid en isolement, een beperking, gedragsproblemen, afstand tot de 
maatschappij, problematische thuissituaties etc.  
 

Werkzaamheden 
 
Maatschappelijke thema's waar Stichting Vrienden van Veertienrond en Welkomhuis zich 
met haar activiteiten "goede doelen" op richt  zijn onder meer: voorkomen eenzaamheid en 
isolement, participatie en activering van [met name kwetsbare] personen, bevordering 
zelfredzaamheid en activiteiten voor de ontwikkeling van jonge mensen.  
 
Opvang kwetsbare kinderen 
In het Welkomhuis wordt in de vakantie en weekend overdag opvang geboden aan kinderen 
in de leeftijdscategorie 5 - 14 jaar uit de bovengenoemde doelgroep. Het Welkomhuis is een 
veilige plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn, waar ze worden gezien en waar ruimte is 
voor persoonlijke aandacht. Ouders worden ontlast tijdens deze periode en hebben tijd om 
weer tot zichzelf te komen. 
 
Tienerclub 
De tienerclub is een inloop voor kwetsbare jongeren in de leeftijdscategorie 12 - 18 jaar. Het 
is een veilige plek en omgeving waar de jongeren zichzelf mogen en kunnen zijn. Waar ze 
gelijkgestemden kunnen ontmoeten en waar ze van elkaar kunnen leren. Waar ze onder 
professionele begeleiding ondersteunt worden in een aangepaste omgeving zodat ze op een 
veilige manier zich persoonlijk kunnen en mogen ontwikkelen.  
 
SID 
SID staat  voor sociaal isolement doorbreken. Het project is een inloop voor volwassenen 
vanaf 18 jaar met als doel het sociaal isolement van te doorbreken. Gelijkgestemden 
ontmoeten elkaar en kunnen elkaar ondersteunen. Zij worden ondersteund door 
professionals en vrijwilligers om sociale contacten op te bouwen en te ondersteunen in 
groepsverband.  
 
Fondswerving 
Stichting Vrienden van Veertienrond en Welkomhuis werft financiële middelen om de 
kosten van het werk te dragen. Dit gebeurt voornamelijk door het aanschrijven van fondsen, 
het organiseren van fondsenwervende activiteiten en het vragen om giften. 
 
Aansturen van vrijwilligers 
De betrokken vrijwilligers worden begeleid en gecoacht in hun werkzaamheden. 
 
Samenwerking  
Het informeren, betrekken en samenwerken met lokale instellingen en/of natuurlijke 
personen, die zich bezighouden met soortgelijke activiteiten als de stichting en/of met andersoortige 
activiteiten waaraan de doelgroep van de stichting behoefte heeft 
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3. Beleid 

Diensten 
 
De diensten die worden geleverd aan de kwetsbare doelgroep worden mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van de Stichting Vrienden van Veertienrond en Welkomhuis. Hierbij kan 
worden gedacht aan opvang, uitstapjes, de aanschaf van spelletjes, extra begeleiding voor 
meer persoonlijke aandacht en een veilige omgeving.  
 
Voor de opvang bij het Welkomhuis is bewust gekozen voor een divers team. Zo kunnen de 
krachten worden gebundeld om een gevarieerd programma aan te bieden. Het Welkomhuis 
wordt gerund door pedagogisch medewerkers die een opleiding hebben afgerond in het 
pedagogische kader. Zij zijn verantwoordelijk voor het activiteitenprogramma, doen de 
intakes, werken samen met onze samenwerkende partners & begeleiden de 
vakantiekrachten, vrijwilligers en stagiaires. 

Inkomsten 
 
De Stichting Vrienden van Veertienrond en Welkomhuis verkrijgt inkomsten door giften en 
(vaste) donaties van mensen die iets extra’s willen doen voor kinderen en jongeren uit een 
kwetsbare omgeving. Ook de opbrengst van de sponsorloop, subsidies, donaties, legaten en 
erfstellingen dragen bij aan het inkomen van de Stichting.  

Beheer van het vermogen 
 
De Stichting Vrienden van Veertienrond en Welkomhuis heeft een zelfstandig bestuur dat 
bestaat uit vrijwilligers. Op basis van de ingediende aanvragen door medewerkers en 
cliënten, beslist dit bestuur over de doelen waaraan de Stichting een bijdrage levert. Jaarlijks 
wordt door het bestuur van de stichting een begroting voor het volgende jaar opgesteld. 

Verantwoording 
 
Conform de statuten stelt de penningmeester van de stichting per einde van het boekjaar 
(=kalenderjaar) een balans en staat van baten en lasten op. Tevens wordt een inhoudelijk 
jaarverslag opgesteld, dat samen met het financiële jaarverslag door het bestuur van de 
stichting wordt vastgesteld. 

Vergadercyclus 
 
Het bestuur van Stichting Vrienden van Veertienrond en Welkomhuis vergadert eenmaal per 
jaar binnen zes maanden na afloop van het boekjaar over de vaststelling van de balans en de 
staat van de baten en lasten en aan het eind van het jaar om de doelstellingen te evalueren 
en de nieuwe doelstellingen voor het nieuwe jaar te formuleren.  Verder wordt er vergaderd 
wanneer één van de bestuurders daartoe oproeping doet.  
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4. Organisatie 

Bestuur 
 
Het bestuur van Stichting Vrienden van Veertienrond en Welkomhuis is verantwoordelijk 
voor het beleid, financiën en de interne en externe communicatie. Iedere vier jaar vindt er 
een nieuwe benoeming plaats van de bestuursleden. Ze kent de volgende bestuursleden: 

- Mevrouw F.G.M. ten Dam (voorzitter) 
- Mevrouw J. Meerlo (secretaris/penningmeester) 
- De heer R.J. Nieuwenhuis 

 

Beloningsbeleid 
 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Wel ontvangen zij een 
vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte onkosten in de uitoefening van hun 
bestuursfunctie. 

Activiteiten en financiële verantwoording 
 
Conform de statuten publiceert de Stichting Vrienden van Veertienrond en Welkomhuis 
jaarlijks een verslag van haar activiteiten, alsmede een financieel verslag. 
 

Communicatie 
 
De Stichting Vrienden van Veertienrond en Welkomhuis communiceert vooral via de website 
veertienrond.vrienden-stichting.nl, deze website is ook te bereiken door middel van een 
button op de website.   


