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1. Voorwoord bestuursvoorzitter 

 

 
Wij kunnen terugzien op een succesvol jaar. De Infographic geeft goed inzicht in de 

activiteiten die we hebben ondernomen en de successen die we hebben bereikt. 

 

Partnerprogramma bedrijven 

Waaronder via het partner programma waarin bedrijven Florence Wenst hebben 

ondersteund. Zoals IKEA, die koffie met gebak aanbood voor de bewoners van drie 

zorglocaties. Het Fletcher Hotel Leidschendam die ieder maandag ontbijt serveert voor de 

bewoners van  alle Florence zorglocaties. Eén van de bijeffecten is dat hiermee ook 

voedselverspilling wordt verminderd. Belfleur en Momentum Florum Uitvaartbloemist die 

bewoners letterlijk en figuurlijk kleur hebben gegeven met hun bevlogen bloemen 

workshops bij divers zorglocaties. Daksafe als sponsor van het Florence Concours en die 

daarnaast hand en span diensten hebben verleend aan het verpleeghuis Mariahoeve, waar 

een grote opknapbeurt in de tuin en schilder werkzaamheden door de medewerkers is 

gerealiseerd. Zo ontwikkelen we ons partner programma verder en hopen we dat er nog 

meer bedrijven zich aan de doelstelling van Florence Wenst willen verbinden. 

Raad van Toezicht 

In 2017 is door het bestuur bewerkstelligd dat Florence Wenst periodiek in het 

managementrapport wordt opgenomen. Minimaal één keer per jaar vindt er een 

persoonlijk gesprek plaats tussen het bestuur van Florence Wenst en de Raad van Toezicht 

van Zorggroep Florence.  

 

 
Kees van Schagen 
Bestuursvoorzitter stichting Florence Wenst  
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2. Inleiding 

 

Dit is het jaarverslag 2017 van stichting Florence Wenst en geeft een overzicht van de 

doelen en de bereikte resultaten. De stichting Florence Wenst is op 31 maart 2015 

opgericht en heeft een ANBI-status. De stichting zet zich in om extra middelen te 

genereren voor de cliënten en wijkbewoners van Zorggroep Florence.  

 

Deze extra’s blijven ontzettend belangrijk om de kwaliteit van leven van onze cliënten 

en (wijk)bewoners in ons werkgebied te kunnen waarborgen. Een goede beleving in 

de kwaliteit van leven zorgt op haar beurt voor minder  lichamelijke en psychische 

klachten bij de cliënten en (wijk)bewoners.  

 

Om bovengenoemde redenen werft stichting Florence Wenst actief en professioneel 

fondsen. Om de transparantie en de professionaliteit te waarborgen zijn de  

fondsenwervende activiteiten ondergebracht  in een onafhankelijke stichting. Dit geeft 

duidelijkheid over het doel van de stichting en de wijze waarop zij vorm, inhoud en 

uitvoering geeft aan haar fondsenwervende activiteiten.  

 

3. Stichting Florence Wenst 

3.1 Doelstelling 

Florence Wenst heeft ten doel het verhogen van het welzijn van ouderen, waaronder 

begrepen cliënten van Florence alsmede bewoners binnen het werkgebied van Florence 

en het verrichten van al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn.  

 

De stichting handelt vanuit het oogpunt van zoveel mogelijk kwaliteit van leven en 

optimale zelfredzaamheid voor de cliënt. De voorzieningen, faciliteiten en activiteiten 

die stichting Florence Wenst mogelijk maakt zijn een aanvulling en toevoeging op de 

reguliere zorg die het algemeen welbevinden verhogen 

Zij tracht dit doel te bereiken door het ontwikkelen en uitvoeren van overkoepelende 

fondsenwervende programma’s op het gebied van onder meer sport en beweging, 

cultuur en sociale activering.  

 

3.2 Steunprogramma’s 

Cliënten en (oudere) wijkbewoners van Florence zijn kwetsbaar door hun leeftijd, 

dementie of een andere lichamelijke/geestelijke achteruitgang. Florence Wenst 

probeert voor deze groep mensen de kwaliteit van leven  te verhogen door het 

realiseren van projecten, in samenwerking met Zorggroep Florence, die de 

zelfredzaamheid bevordert. Florence Wenst geeft dit vorm door projecten te steunen 

binnen drie aandachtsgebieden: 

 

1. Contact & Ontmoeting;  

Aandacht voor de toenemende eenzaamheid bij cliënten en wijkbewoners binnen 

het werkgebied van Florence. Met dit programma stimuleert Florence Wenst 

projecten waar ouderen geactiveerd worden om elkaar te ontmoeten en contacten 

te leggen. Daarnaast worden binnen dit thema projecten omarmd die kwalitatief 

oprecht en warm contact met de dementerende bewoners binnen onze 

woonzorgcentra en expertisecentra bevorderen. Hiermee wordt een positief effect 

op het welbevinden gerealiseerd. 
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2. Sport & beweging;  

Aandacht voor valincidenten én overgewicht bij cliënten en wijkbewoners binnen 

het werkgebied van Florence. Met dit programma stimuleert Florence Wenst meer 

lichaamsbeweging, waardoor de conditie en de mobiliteit wordt verbeterd.  

 

3. Cultuur; 

Aandacht voor de gezondheid en vitaliteit van cliënten en wijkbewoners binnen het 

werkgebied van Florence. Culturele activiteiten dichtbij huis voor kwetsbare (wijk) 

bewoners en actieve kunstbeoefening heeft hier een positieve invloed op.  

 

Florence Wenst gelooft erin dat cliënten en wijkbewoners van Florence een groter 

gevoel van eigen regie ervaren en daarmee een gelukkiger leven leiden als er meer 

aandacht wordt besteed aan bovengenoemde thema’s.   

 

 

4. Bestuur 

 

Het bestuur van stichting Florence Wenst wordt gevormd door de volgende vijf 

personen: 

 

Voorzitter: Cornelis (Kees) van Schagen 

Kees van Schagen is sinds 2015 gepensioneerd en heeft een financiële carrière 

afgesloten. In zijn werkend leven was hij Director Corporate Affairs bij GSK, wat staat 

voor Glaxo Smith Kline: een groot Farmaceutisch bedrijf. Zijn maatschappelijke 

carrière vult hij in als voorzitter bij onder meer Florence Wenst en de Wageningse 

Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten.   

 

Secretaris: Bertine Pries 

Bertine Pries werkt bij Amref Flying Doctors. Amref is de grootste Afrikaanse 

gezondheidsorganisatie; deze organisatie heeft als doel de gezondheid van kwetsbare 

bevolkingsgroepen in Afrika structureel te verbeteren. Bertine houdt zich als public 

affairs medewerker bij Amref bezig met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid 

in Nederland en daarbuiten op het gebied van gezondheid in Afrika. Bertine trad na 

haar studie Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht in dienst bij 

farmaceut GlaxoSmithKline. Daar bekleedde zij verschillende functies in sales, 

healthcare solutions, patient advocacy en public affairs voordat zij de overstap naar 

Amref Flying Doctors maakte. 

 

Penningmeester: Vincent Dielwart 

Tot medio 2013 was Vincent werkzaam als belastingadviseur met als specialisme 

BTW, o.a. in culturele sector. Op dit moment vervult hij een aantal bestuursfuncties 

op sociaal en cultureel terrein waaronder die van penningmeester bij de Stichting 

Cultuurfonds Zoetermeer. 

  

Bestuurslid: Peter van Keulen 

Peter van Keulen is oprichter van adviesbureau Public Matters. Daarvoor werkte hij bij 

Albert Heijn, een Amerikaans adviesbureau en in de Tweede Kamer der Staten-

Generaal. Peter is oprichter en erelid van de Beroepsvereniging voor public affairs 

professionals in Nederland. Naast Florence Wenst is hij onder andere lid van de Raad 

van Toezicht van Save the Children en het bestuur van de stichting Machiavelli. 
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Bestuurslid: Jaap Haeck 

De van oorsprong Zeeuwse predikant Jaap Haeck, van huis uit jurist, werkte tien 

jaar lang als vertrouwensman in het bedrijfsleven (Transport en Logistiek 

Nederland). Predikant zijn heeft hij altijd gecombineerd met een adviseursrol bij 

verschillende bedrijven. Dat lijken twee heel verschillende vakgebieden, maar dat 

vindt hij juist een prachtige combinatie. Ze hebben namelijk een belangrijke 

onderdeel gemeen: het contact met mensen, wat hij ontzettend fijn vindt. 

 

 

Het bestuur zet zich onbezoldigd in en werd ondersteund door Eline Antonia-

Binkhuysen (Relatiemanager Fondsenwerving&Subsidies) en Jacoline Lems 

(medewerker Fondsenwerving), beide in dienst bij Zorggroep Florence. 

 

 

5. Activiteiten 

 

5.1 Oprichting 

Stichting Florence Wenst is 31 maart 2015 officieel opgericht. De interne organisatie 

van de stichting is sindsdien professioneel vormgegeven. Ieder bestuurslid brengt met 

haar eigen expertise een bijdrage aan de doelstellingen van de stichting.  

De expertises zijn; fondsen, fiscaal/juridisch, zakelijk bedrijfsleven en public affairs. 
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5.2 Verbinding vriendenstichtingen 

De volgende vriendenstichtingen zijn verbonden aan een Florence zorglocatie.  

 Vrienden van Westhoff 

 Vrienden van Steenvoorde 

 Vrienden van Duinstede 

 Vrienden van Adegeest 

 Vrienden van Mariahoeve 

 Vrienden van de Mantel en Panden 

 

De vriendenstichtingen dragen jaarlijks bij aan diverse activiteiten, voorzieningen en 

faciliteiten die het welzijn bevorderen van de bewoners van de zorglocatie.  Alle 

vriendenstichtingen hebben een onbezoldigd en onafhankelijk bestuur. 

 

Bijeenkomsten Florence Wenst en vriendenstichtingen 

Florence Wenst en bovengenoemde vriendenstichtingen zijn in 2017 één keer bijeen 

gekomen om te praten over relevante thema’s en onderwerpen, waaronder een pilot  

voor een indien- en stemronde in samenwerking met de vrienden van huize Adegeest 

en vrienden van Duinstede. Het doel van de pilot is hen te ondersteunen in de 

communicatie en PR, om meer lokale naamsbekendheid te creëren en uiteindelijk de 

geefbereidheid te stimuleren in de lokale gemeenschap.   

 

 

 

5.3 Beheer fondsen op naam 

 

Florence Wenst beheert een vermogen onder de naam Fonds Haagsteden. Dit 

vermogen is ontstaan omdat een aantal vriendenstichtingen de activiteiten heeft 

beëindigd en het vermogen heeft overgedragen aan Florence Wenst.  

 

Het Fonds Haagsteden ondersteunt zo de activiteiten binnen de Florence instellingen 

 Woonzorgcentrum Loosduinse Hof (gesloten in 2017) 

 Woonzorgcentrum Houthaghe  

 Woonzorgcentrum Jonker Frans  

 Verpleeghuis Gulden Huis 

 Woonzorhcentrum Oostduin 

 Woonzorgcentrum Uitzicht 

 Woonzorgcentrum Dekkersduin 

 

Florence Wenst beheert dit vermogen ten behoeve van de hiervoor genoemde locaties. 

Ieders aandeel in het vermogen is gerelateerd aan het door de desbetreffende 

vriendenstichting ingebrachte vermogen en de hieraan gedane onttrekkingen. 

Conform de overeenkomst ter zake van de overdracht van vermogen aan Florence 

Wenst is het voor Loosduinse Hof bestemde vermogen toegevallen aan Florence Wenst. 

 

 

5.4 Ambassadeurs 

Drie personen hebben zich sinds 2016 geconformeerd aan de doelstellingen van 

Florence Wenst. Voor Cultuur is dat Gregor Bak, voor Sport&Beweging is dat Olga 

Commandeur, voor Contact&Ontmoeting is dat Guusje Eijbers. De ambassadeurs 

dragen de doelstelling van stichting Florence Wenst een warm hart toe.   
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6. Gerealiseerde projecten 

 

6.1 Projecten via fondsenwerving 

Florence Wenst heeft 39 projecten gerealiseerd via fondsenwerving op het gebied van 

contact & ontmoeting, cultuur en sport & bewegingvoor de bewoners en wijkbewoners 

van Florence in Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en 

Voorschoten. 

 

26 projecten zijn afgerond en 13 projecten zijn nog in uitvoering.     
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Afgeronde projecten 

 

Thema Naam project Locatie 

 

Contact&Ontmoeting Dementie vriendelijke 

inrichting  

Woonzorgcentrum Coornhertcentrum –  

Den Haag 

Grijze koppen orkest Verpleeghuis Gulden Huis – Den Haag 

Gaardefestival Verpleeghuis Gulden Huis – Den Haag 

Florence Kook Studio Florence Actief – Den Haag 

Bewonersuitstapje De 

Zandmotor ism Zuid 

Hollandsch Landschap 

Florence Thuis – diverse Florence locaties 

Huiskamer optredens 

Diva Dichtbij 

Alle Florence locaties 

Bewonersuitstapje naar 

Avifauna 

Woonzorgcentrum Duinhage 

High tea voor de 

bewoners  

Woonzorgcentrum Coornhertcentrum 

Bewonersuitje naar Ikea Woonzorgcentra Wijndalercentrum 

Houthaghe en Loosduinse Hof 

Bloemschik workshops Woonzorgcentra Duinhage, Steenvoorde, 

Houthaghe en Wijndaelercentrum 

Herkenbare Kapsalon Verpleeghuis Duinstede - Wassenaar 

   

Sport&Beweging In beweging met de 

duofiets 

Woonzorgcentrum Oostduin – Den Haag 

Actief met rolstoelen Woonzorgcentrum Wijndaelercentrum – 

Den haag 

Club jeux des boules Woonzorgcentrum Houthaghe – Den Haag 

   

Cultuur Florence Swingt Festival Verpleeghuis Gulden Huis – Den Haag 

Florence Musicals Diverse Florence locaties 

Florence Swingt Band Florence Actief – diverse Florence locaties 

Florence Concours Diverse Florence locaties 

Florence Korenslag Diverse Florence locaties 

Geef Adegeest Vleugels 

(vleugelconcert reeks) 

Woonzorgcentrum Adegeest - Voorschoten 

   

Overig Bewonersuitstapje voor 

PG bewoners naar 

dierentuin Emmen 

Verpleeghuis Gulden Huis – Den Haag 

Florence Verhalen Verpleeghuis Gulden Huis – Den Haag 

Inrichting van de 

Tuinkamer 

Woonzorgcentrum Adegeest - Voorschoten 

Opknapbeurt tuin  

Mariahoeve 

Verpleeghuis Mariahoeve – Den Haag 

BeleefTV Residence Haganum – Den Haag 
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Projecten nog in uitvoering of nog op te starten 

 

Contact&Ontmoeting Khana our Ghana Woonzorgcentrum Jonker Frans – Den 

Haag 

Paardentherapie PG 

bewoners 

Woonzorgcentrum Wijndaelercentrum 

– Den Haag 

Luxe ontbijten in het 

Fletcher Hotel 

Alle Florence locaties   

Een herkenbaar en veilig 

buitenverblijf 

Woonzorgcentrum Adegeest - 

Voorschoten 

   

Sport&Beweging Salsa Florence Florence Actief/Gulden Huis – Den 

Haag 

Belevingstuin Verpleeghuis Mariahoeve – Den Haag 

Verbindende tuin De 

Mantel 

Woonzorgcentrum de Mantel 

Lindy Hop dansstudio Florence Actief/Rijswijk 

   

Cultuur Rijswijks Rock Revue Florence Actief 

DJ Seniors Florence Actief – diverse Florence 

locaties 

Florence Rock Band Florence Actief – Musicon en diverse 

Florence locaties 

Kunstknuffel/mobiel 

kunstatelier 

Woonzorgcentrum Dekkersuin 

Overig Florence Vlog Studio Florence Actief- Keu’s Genoeg Den 

Haag 

 

 

6.2 Projecten via de vriendenfondsen 

 

Florence Wenst heeft aan 3 projecten bijgedragen via het fonds Vrienden van 

Haagsteden. 

 

Naam project Locatie 

 

Sinterklaasfeest Verpleeghuis Gulden Huis 

Florence Swingt Festival Verpleeghuis Gulden Huis 

Geloof in je project Bijdrage aan derden in kader van 

geestelijke verzorging binnen Florence 

 

 

a. Fondsenwerving 

 

De projecten zijn gerealiseerd met verschillende bijdragen vanuit het brede 

relatienetwerk van Florence Wenst: 

 Vermogensfondsen. In 2017 is weer een aantal nieuwe relaties aangegaan met 

vermogensfondsen waardoor het netwerk verder is uitgebreid.  

 Bedrijvensponsors en bedrijvenpartners. Er is gebouwd aan het verbinden van 

bedrijven waarmee diverse projecten mogelijk zijn  gemaakt. Zowel via een 

financiële bijdrage als in natura.  
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 Middelbare scholen. Twee middelbare scholen hebben zich ingezet voor 

Florence Wenst. Via succesvolle sponsoracties hebben zij voor de bewoners van 

drie zorglocaties geld opgehaald voor zinvolle projecten.  

 Gemeente Den Haag heeft diverse Florence Cultuur projecten  financieel 

gesteund.  

 

Financiën  

De financiële jaargegevens zijn te vinden in de jaarrekening 2017, gecontroleerd en 

goedgekeurd door de penningmeester (Vincent Dielwart).  Dit document is gepubliceerd 

op de website: https://www.florence.nl/over-stichting-florence-wenst  

 

Bereikte resultaten 

Alle bereikte resultaten van 2017 zijn te vinden in de infographic van Florence Wenst. 

 

Focus fondsenwerving 

In 2017 lag de focus van fondsenwerving bij Florence Wenst op de major/institutionele 

donors en de zakelijke markt.   

 

  
  

https://www.florence.nl/over-stichting-florence-wenst
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7. Infographic 
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