
 
 

 

Stichting Vrienden van de bewoners van de Sanniek 

 

Jaarplan 2022 

Doel van de stichting is het mogelijk maken van activiteiten ten behoeve van de bewoners van alle 

locaties van De Berkenhof teneinde een positieve bijdrage te leveren aan het welbevinden van deze 

bewoners en het verwerven van middelen die daarvoor nodig zijn. De stichting heeft daarbij geen 

winstoogmerk.  

In 2021 hadden twee ontwikkelingen veel invloed op de activiteiten van de Stichting. Dat waren 

zowel Corona als de splitsing van Woonzorg de Berkenhof in twee zelfstandige organisaties. Met 

ingang van 1 januari 2022 zal de Stichting Vrienden van Woonzorg de Berkenhof feitelijk zijn 

veranderd in de Stichting Vrienden van Woonzorg Sanniek. Deze stichting zal zich daarmee richten op 

het ondersteunen van activiteiten ten behoeve van de locaties Ansen en Havelte.   

 

Concrete taken voor 2022: 

1. Verandering  

Begin dit verslagjaar zal een nieuw bestuur aantreden en zal de naam van de Stichting 

Vrienden van Woonzorg de Berkenhof officieel veranderd worden in Stichting Vrienden van  

Sanniek.  

 

2. Vervoer/mobiliteit 

De Stichting is verantwoordelijk voor het faciliteren van het vervoer van bewoners van 

Woonzorg Sanniek en van bezoekers van de dagverzorging. Het plan Voor beide locaties een 

bus beschikbaar te hebben is nog niet uitgevoerd. De behoefte om gebruik te maken van de 

bus is sterk afgenomen. Het beschikbaar zijn van een bus kan de drempel er gebruik van te 

maken duidelijk verlagen. De mogelijkheid spontaan te besluiten samen ergens heen te gaan 

is zeker waardevol. Wanneer gedurende het jaar de wens ontstaat over een extra bus te 

kunnen beschikken zal actief naar mogelijkheden gezocht worden dit te realiseren.  

 

3. Bijdragen aan andere voorzieningen 

Vanzelfsprekend zal ook in 2020 geprobeerd worden tegemoet te komen aan verzoeken een 

bijdrage te leveren aan activiteiten en/of aanschaffingen. Criterium zal blijven dat de 

uitgaven zichtbaar kunnen bijdragen aan het welbevinden van de bewoners/gebruikers van 



Sanniek. Bovendien zullen de middelen waarover de stichting over kan beschikken zorgvuldig 

en spaarzaam beheerd worden.  

 

4. Zichtbaarheid 

De “Stichting Vrienden van Sanniek”  wil ‘zichtbaar’ zijn voor familie/bewoners. De 

momenten waarop iets bereikt is zullen worden aangegrepen om informatie te geven over 

de Stichting en de behaalde resultaten.  

 

 

 

 

 

 

  


