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 Inleiding  
 

In overeenstemming met de preambule bij de statuten geeft dit verslag inzicht in het beleid van de 
stichting, de toekenning van projecten en de uitgaven over het jaar 2022. Dit verslag is goedgekeurd 
door het bestuur van de stichting en is digitaal beschikbaar op www.stichtingteunisbloem.nl 
 
 

 Beleid & activiteiten 

 

Het jaar 2022 was een rustig jaar voor de stichting, doordat “Corona”, hoewel minder pregnant 
aanwezig, toch nog voor vertraging zorgde en ook om terughoudendheid vroeg. Zo kon b.v. de 
verantwoording over een aantal uitgaven, gedaan in 2021, pas in 2022 worden afgerond. 
 
Het bestuur heeft in 2022 zoveel mogelijk op afstand vergaderd en zich met name gericht op : 

– een goed regulier overleg met de zorginstelling over wensen, kosten en verantwoording 
– het reserveren van gelden voor terugkerende projecten t.b.v. de herkenbaarheid (donoren) 

en voorspelbaarheid (zorginstelling) 
– het betrekken van verwanten, familie en medewerkers (vertrouwen en naamsbekendheid)  

 
Leidraad bij dit overleg is de preambule uit 2013, waarin de doelen van de stichting, de werkwijze 
van het bestuur en de opzet van de financiële verantwoording zijn geformuleerd, uitgaande van 
professionaliteit, vertrouwen en toegankelijkheid.   
 
Het (aangepaste) overleg met de leiding van de instelling was ook in 2022 prettig en zinvol. Een 
concreet aantal wensen, ingebracht door de zorginstelling, stond op de agenda. Het was positief dat 
de aanvragen ook in 2022 van meerdere locaties kwamen, terwijl ook vanuit een aantal woonhuizen 
suggesties werden ingebracht.  
 
De start van een lang gekoesterde wens van de instelling voor een aanbouw bij één van de 
woonhuizen heeft de uitvoering van het reeds lopende tuinplan voor Salvia verstoord. Hierdoor is 
besloten de geplande nieuwsbrief van de stichting, waarin een inzamelingsactie voor de tuin zou 
worden aangekondigd, uit te stellen. 

http://www.stichtingteunisbloem.nl/
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Gelukkig kon het bestuur, door spontane vragen en suggesties, wel een paar kleinere projecten 
ondersteunen. Zo bleef onze stichting toch nog beperkt zichtbaar in de gemeenschap.  
 
De digitale nieuwsbrief, met o.a. informatie over de speciale acties, de lopende activiteiten en over 
de belastingregels bij giften, is in 2022 dus niet uitgekomen. Dat is jammer omdat naamsbekendheid 
van de stichting van belang is voor de werving. Contacten moeten blijvend worden onderhouden. 
Gelukkig kon deze digitale doelgroep van verwanten, vrienden en medewerkers van de bewoners 
veel informatie vinden op de website van de stichting.  
 

Het bestuur is verheugd dat onze donateurs de stichting toch nog goed weten te vinden met een 
eenmalige of een reguliere schenking. Verrassend was de herhaling van de inzamelingsactie vanuit 
de “groentekar”. Zonder donaties kan de stichting immers niet bestaan. Daarnaast attendeert de 
zorginstelling haar eigen achterban herhaaldelijk op het bestaan en het belang van de stichting 
Teunisbloem voor de bewoners. In 2022 heeft de stichting zich mogen presenteren bij een extra 
avond van de cliëntenraad en bij het St Jansfeest op Salvia.  
 
Het bestuur probeert aansprekende Kleur&Fleur-projecten te selecteren, zodat er ook wat te kiezen 
valt voor een donateur. Zoals gebruikelijk betrekt het bestuur eventuele suggesties van de donateurs  
zo veel mogelijk in haar afwegingen en bespreekt dit waar nodig met de zorginstelling.  
 
Tot slot heeft het bestuur zich in 2022 geregistreerd in het zgn UBO register van de Kamer van 
Koophandel en bij de ING bank. Zo voldoen we weer aan de nieuwe regelgeving (Verklaring Ultimate 
Beneficial Owner). 
 
 
 

 

 Aanvragen, reserveringen en betalingen 

 

In totaal kon de stichting in 2022 voor 4.897 Euro aan ingediende projecten ondersteunen.  
Dit betreft de volgende betalingen: 
  

• Bijdrage tuinplan (fase 1/2) Salvia   2.317 Euro 

• Jaarfeesten 2022 Salvia     1.000 Euro 

• Sfeer in huis (project Ceder)          300 Euro 

• Sfeer om huis (project Beyaert)          280 Euro 

• Bijdrage muziekuitvoering (project Magenta)     500 Euro 

• Bijdrage vervoer piano (project Magenta)     250 Euro  

• Potje voor vrijwilligers 2022       250 Euro 
 
In 2022 zijn er voor 1.950 Euro aan toezeggingen gedaan. 
Dit betreft de volgende reserveringen: 

• Tuinplan fase 2 (restant)       700 Euro 

• Potje voor jaarfeesten 2023    1.000 Euro 

• Potje voor vrijwilligers 2023       250 Euro 
 

Ter vergelijking: in 2021 is 6.250 Euro uitgekeerd en in 2020 was dat zelfs 11.200 Euro. 
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 Financieel overzicht  
 

Alle financiële overdrachten vinden bancair plaats. Van alle uitgaven zijn rekeningen, bonnen, foto’s 
of een andere verantwoording beschikbaar. Er zijn geen kasgelden. Helaas nemen de kosten  voor de 
bank en de website toe met de jaren. 
 
Het financieel verslag 2022 is goedgekeurd door de kascommissie 2023, bestaande uit twee 
deskundige ouders/verwanten.  
 

 
 
De inkomsten/uitgaven zijn als volgt samen te vatten (in Euro): 
 

Inkomsten 2022   Uitgaven 2022  

Saldo 01 jan  6.028    

Schenkingen  2.348  Projecten  4.897 

     

Herfst actie 0  Kosten bank 165 

   Kosten website 99 

Totaal 8.376  Totaal 5.161 

    Saldo 31 december 3.215 

 
 
 
 

 
 

 Bestemming eindsaldo 

  
Het banksaldo per 31 december 2022 is 3.215 Euro.  
 
Een deel hiervan, te weten 1.000 Euro, ligt vast als reservering ten behoeve van de continuïteit van 
de stichting. Daarnaast is 700 Euro gereserveerd voor het tuinplan van Salvia, fase 1/2 . 
 
Het bestuur is van plan om de reservering voor twee terugkerende projecten (zie onder punt 3) in 
2023 te verlengen: voor de vrijwilligers 250 Euro en voor de jaarfeesten 1.000 Euro. 
 
Dat betekent dat er begin 2023 nog 265 Euro beschikbaar is. Donaties en acties in 2023 zullen dit 
saldo weer moeten verhogen. 
 
 

 Bestuur en kascommissie 

 

Het bestuur van de stichting Teunisbloem was in 2022 als volgt samengesteld: 
 

Paula Schreurs, Laren (nh), voorzitter (DB)  
Robert van Bijlert, Bussum, secretaris/penningmeester (DB)  
Marijke Hoenderdos, Driebergen, eindredacteur Nieuwsbrief (DB) ,  
Beppo van Leeuwen, Groningen, lid 

Ben Grobben,  Nieuwegein, lid 
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De kascommissie 2022, bestaande uit Margret van Soest en Ada van der Heijden, beoordeelde het 
boekjaar 2021. Per 1 januari 2023 neemt Mieke Kleber de plaats in van Ada van der Heijden.  
 
De kascommissie 2023,  bestaande uit Margret van Soest en Mieke Kleber, beoordeelt het boekjaar 
2022. 
 
 
 
 

Stichting Teunisbloem 

 
Postadres/secretariaat:  Gooiberg 90, 1406 SP Bussum  
E-mail:    teunisbloem@xs4all.nl  

 
Website:   www.stichtingteunisbloem.nl 
Nieuwsbrief:  zie website 

 

IBAN nr.: NL60 INGB 0 657.555.150   
t.n.v. stichting Teunisbloem te Bussum  

 
Oprichtingsdatum:  21 september 1995 
Activiteiten:   Steunfondsen op het gebied van gezondheidszorg ; SBI-code 94993 
Kamer van Koophandel  Ingeschreven onder nummer. 41187835  

Statutaire adres:   Buntlaan 66, 3971 JE Driebergen-Rijsenburg  
 
 
ANBI beschikking: Fiscaalnummer 8047.94.364  

 
 
 

http://www.stichtingteunisbloem.nl/

