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1. Inleiding 

 

Dit is het jaarverslag 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 beoogde doel van de stichting en de wijze waarop zij vorm, 

inhoud en uitvoering geeft aan haar fondsenwervende activiteiten.  

 

2. Stichting Florence Wenst 

2.1 Doelstelling 

De stichting 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 is een aanvulling en toevoeging op de 

reguliere zorg die het algemeen welbevinden verhoogt. 

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.  

 

2.2 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 bevorderen. 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.   

 

 

3. Bestuur 

 

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

personen: 

 Cornelis (Kees) van Schagen: Voorzitter 

 Bertine Pries: Secretaris 

 Vincent Dielwart: Penningmeester 

 Peter van Keulen: lid 

 Jaap Haeck: lid 

 

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

Binkhuysen (Relatiemanager Fondsenwerving&Subsidies) en Jacoline Lems 

(medewerker Fondsenwerving), in dienst bij Zorggroep Florence. 

 

 

4. Activiteiten 

 

4.1 Oprichting 

Stichting Florence Wenst is 31-03-2015 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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4.2 Verbinding vriendenstichtingen 

In 2016 is verbinding gezocht met alle aangesloten vriendenstichtingen van Florence:  

 Vrienden van Westhoff 

 Vrienden van Oostduin 

 Vrienden van Uitzicht&Dekkersduin 

 Vrienden van Steenvoorde 

 Vrienden van Duinstede 

 Vrienden van Adegeest 

 Vrienden van Mariahoeve 

 Vrienden van de Mantel en Panden 

 

Bijeenkomsten Florence Wenst en vriendenstichtingen 

Florence Wenst en bovengenoemde vriendenstichtingen zijn in 2016 drie maal bijeen 

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

wenseninventarisatie en co-creatie/financiering en PR&Communicatie. Dit heeft 

geresulteerd in diverse samenwerkingen tussen Florence Wenst en vriendenstichtingen 

waarbij projecten samen met elkaar zijn mogelijk gemaakt.  Tevens is er een pilot 

gestart met  Vrienden van Duinstede en Vrienden van Adegeest om hen te 

ondersteunen in de communicatie en PR, met als doel om meer lokale 

naamsbekendheid te creëren en uiteindelijk de geefbereidheid te stimuleren in de lokale 

gemeenschap.   

 

Fonds Vrienden van Haagsteden 

Vrienden van Haagsteden heeft Florence Wenst in 2016 benaderd, omdat het bestuur 

voorzag dat het in de toekomst lastiger zou worden om vervanging te realiseren. In 

Florence Wenst zag de Stichting Vrienden van Haagsteden een professionele organisatie 

die op integere wijze het fonds verder kon beheren. Zodoende ontfermt Florence Wenst 

zich sinds oktober 2016 over het Fonds Haagsteden voor de locaties Houthaghe, 

Loosduinse Hof, Jonker Frans en Gulden Huis.   

4.3 Ambassadeurs 

Drie betrokken 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 zetten 

zich onbezoldigd in. Met de ambassadeurs wordt gekeken hoe zij in 2017  een passende 

bijdrage kunnen leveren binnen hun mogelijkheden aan de doelstelling van stichting 

Florence Wenst.    
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4.4 Fondsenwerving  

Projecten 

Florence Wenst heeft in 2016 totaal 42 projecten gerealiseerd middels fondsenwerving: 

35 projecten zijn afgerond en 7 projecten zijn nog in uitvoering.     

 

Fondsen 

De projecten zijn gerealiseerd met bijdragen van vermogensfondsen, bedrijven, één 

particuliere gift, opbrengsten collecteactie, opbrengsten sponsoracties en gemeenten. 

 

Financiën  

De financiële jaargegevens zijn te vinden in de jaarrekening 2016, gecontroleerd en 

goedgekeurd door de penningmeester,(Vincent Dielwart).   

 

Bereikte resultaten 

Alle bereikte resultaten van 2016 zijn te vinden in de infographic van Florence Wenst. 

 

Doorontwikkeling fondsenwerving 

Florence Wenst heeft in 2016 een fondsenwerving programma ontwikkeld gericht op de 

zakelijke markt. In 2017 wordt uitvoering gegeven aan dit programma om extra 

inkomsten te genereren ten behoeve van de doelstellingen van de stichting.  
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5. Infographic 

 

 


