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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Vrienden van Pameijer over 2016. De Vriendenstichting zet zich in 
voor projecten die niet uit het reguliere zorgbudget kunnen worden bekostigd. In dit jaarverslag kunt u lezen 
hoe het jaar 2016 is verlopen. We zijn blij dat we met hulp van fondsen, sponsoren en medewerkers van 
Stichting Pameijer een aantal mooie projecten hebben kunnen realiseren en dat we een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan het leven van kwetsbare mensen. Wij bedanken iedereen die hieraan heeft meegeholpen.  

Doelstelling 
Vrienden van Pameijer realiseert samen met haar partners (fondsen, bedrijven en particulieren) projecten en 
initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling, zelfredzaamheid of de kwaliteit van leven vergroten van 
mensen met een (licht) verstandelijke beperking, psychosociale of psychische problemen die in dienstverlening 
zijn bij Pameijer, door geld, mensen, materialen beschikbaar te stellen en in te zetten. 

Missie  
Vrienden van Pameijer werft middelen om cliënt gerichte projecten/activiteiten te ondersteunen die het leven 
van cliënten verbeteren en veraangenamen.  

Visie 
Mensen jong en oud met een (lichte) verstandelijke beperking, psychosociale of psychische problemen moeten 
zich kunnen blijven ontwikkelen om zo het beste uit het leven te kunnen halen door. Dat is nodig, want de 
wereld om ons heen verandert in een razend tempo en vraagt steeds andere kennis en vaardigheden. 
Vrienden van Pameijer is partnerschap aangegaan met bedrijven en burgers met als doel om gezamenlijk te 
werken aan een samenleving waar cliënten van Pameijer volwaardig in meedoen. 

ANBI- status 
De stichting is in 2014 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI. Een door de Belastingdienst 
aangewezen ANBI-instelling biedt een donateur de mogelijkheid zijn/haar giften van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting af te trekken binnen de daarvoor geldende regels 

Projecten  
De ingediende aanvragen zijn te verdelen in verschillende thema’s; 

• Scholing en leren door ontdekken en ervaren 
We bieden cursussen en trainingen op maat aan of activiteiten die ontdekkend leren stimuleren. 

• Aanschaf van materialen 
(Spel)materialen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jong en oud of zorgen voor een 
betere kwaliteit van leven. 

• Recreatie 
Activiteiten die de gezondheid of het geestelijke welbevinden bevorderen door ontspanning en 
plezier. 

• Sport en bewegen 
Met deze activiteiten beogen we zowel fysieke als mentale groei. 

• Kunst en cultuur 
Zelf je creatieve talenten ontdekken of versterken. Genieten van een museum of theaterbezoek. 
Ervaringen die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling. 

• Innovatie 
Hierbij gaat het om het ontwikkelen nieuwe technologie of de aanschaf van innovatieve producten 
die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling of zelfstandigheid. 
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Gerealiseerde projecten in 2016 
 

 

Kunst en Cultuur  
Music Unlimited wil verder, muziekles op maat.  
5 gitaren en 27 weken gitaarles 
Music Unlimited, het klassieke muziekproject, dat begin 2016 binnen Pameijer 
is gestart was een groot succes. Het muziekproject werd opengesteld voor 
iedereen, jong en oud, met of zonder beperking of muzikale ervaring. Het 
traject omvatte 21 muzieklessen en een slotoptreden in de Jurriaanse zaal van 
De Doelen op 10 juni 2016 in samenwerking met musici van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. De voorstelling werd bezocht door 500 bezoekers. 
 
3 groepen muziekkanten willen graag verder met het bespelen van een 
instrument en het volgen van muziekles. Persoonlijke ontwikkeling staat in 
deze vervolglessen centraal.  

 Groepsles voor Cajon/percussie (Ommoord) 

 Groepsles gitaar (Rotterdam west) 

 Groepslessen algemene muzikale vorming (Delfshaven 
Met hulp van Stichting Stad Rotterdam anno 1720 zijn er 5 gitaren gekocht en 
Charity Stichting Rob Beers heeft de gitaarlessen gefinancierd. 

 

Aanschaf van materialen 
Veilig schommelen dicht bij huis. 
Schommelen om op momenten dat de spanning oploopt en hierdoor weer 
controle te krijgen over wat je voelt. Dat zorgt voor meer regie over je eigen 
leven en is van groot belang. Blij zijn we met de schommel in de tuin van 
woonvorm Poseidonstraat. 
Zonder hulp van Stinafo en Mr. J.J. van der Brug Stichting was dit niet mogelijk 
geweest. 

 

Leren door ontdekken en ervaren 
Ontdekhoek voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking 
Het ontdekhoekje is een plek geworden waar kinderen veilig en alleen kunnen 
spelen op momenten waarop dit voor het kind belangrijk is.  
De doorkijkjes in de wand van de ontdekhoek nodigen uit om er door heen te 
kijken en contact te maken met degene aan de andere kant. De voelborden en 
spiegels zorgen voor de juiste uitdaging. De zachte matten nodigen uit om te 
rollen, te draaien en te springen. Het trilmatras en de bubbelbuis dat er 
genoeg te ervaren is.  
Met dank aan Stichting DaDa. 

 

Aanschaf van materialen 
Watermuur voor groep Do van Kinderdagcentrum Metronoom 
Het is bijna niet voor te stellen dat je als kind niet zelf spelenderwijs de wereld 
kan ontdekken en hiervan leren. Daarom is het voor kinderen met een 
ernstige beperking van groot belang dat er activiteiten worden aangeboden 
die gericht zijn op beleving. Dus voelen, horen en zien. De watermuur heeft 
een rustgevende en ontspannende werking. Als de wand wordt aangezet 
verschijnen er bubbels waar kinderen naar kunnen kijken en van kunnen 
genieten.  
De watermuur is geschonken door Stichting Aelwijn Florisz 

 

Recreatie 
Muziek voelen 
Voor kinderen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek 
is muziek een enorme stimulans. Het helpt ze om alerter te zijn en het 
stimuleert hen in de ontwikkeling. Ook beleven de kinderen veel plezier aan 
muziek. 65 begeleiders zijn opgeleid om de BIM methode toe te kunnen 
passen. Zonder hulp van Stichting Bevordering van Volkskracht was dit niet 
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mogelijk geweest. De BIM methode is een speciale methode om muziek te 
beleven. Dit gebeurt door middel van het ervaren van de muziek via trillingen 
op het lichaam. Hierbij worden verschillende materialen gebruikt. 
 
Recreatie 
Buitenspeelgoed voor logeerhuis Letto  
Lekker buiten spelen.  
Voor de kinderen die logeren bij Letto kunnen we met hulp van het 
Sterrenfonds een driewieler, stepje een strijdwagen en een hangstoel 
aanschaffen, zodat ernaast spelen ook ruimte is om even te ontspannen. 
Bij Letto logeren kinderen en volwassenen met uiteenlopende (verstandelijke) 
beperkingen. Deze wisselende samenstelling maakt dat logees vooral 
individueel en leeftijdsgericht benaderd worden. Even weg van huis, om 
ouder/verzorger op adem te laten komen en het gezin te ontlasten. Sommige 
zijn er een dag, anderen om het weekend of een aantal weken achter elkaar. 
Er kan ook sprake zijn van een lange periode noodopvang. 
 

 

Recreatie  
Speeltoren voor Ontwikkelcentrum Cocon 
Zoals alle kinderen spelen ook de kinderen van Cocon graag buiten. In de 
kleine tuin staat een glijbaan die hoog nodig aan vervanging toe is. Stichting 
DaDa helpt ons bij de aanschaf van een nieuw speeltoestel. We zijn er zeker 
van dat deze speeltoren de kinderen veel plezier zal opleveren en helpt de 
kinderen bij het ontwikkelen van hun grove motoriek 
 

 

Innovatie 
2 x zeehondrobot voor kinderen met een ernstige beperking 
Een sociale robot in de vorm van een zeehond die gericht is op het aangaan 
van communicatie en interactie met de gebruiker. Het gaat hierbij om 
kinderen en volwassen die niet of nauwelijks praten of het moeilijk vinden zelf 
dingen aan te raken of aangeraakt te worden, Wij verwachten dat door het 
inzetten van de robotzeehond kinderen en jongeren gestimuleerd worden om 
meer geluiden te maken, meer contact maken, de zeehond durven aanraken 
en motorisch meer gaan bewegen. 
De aanschaf werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Medisch- Sociale 
Hulp, Stinafo en het Sint Laurensfonds  
 

 

Aanschaf materialen 
Gezelschapsspellen voor Dagbehandeling Gouda 
Het spelen van gezelschapsspellen is belangrijk. Hiermee leren kinderen elkaar 
spelenderwijs beter kennen en kunnen  makkelijker een band met elkaar 
opbouwen. Daarnaast heeft het spelen van spellen een positieve invloed op de 
sfeer en werken we ongemerkt aan sociale vaardigheden. Op je beurt 
wachten, winnen en verliezen, enz.  
Vanuit begeleiding worden spellen ingezet als middel om bijvoorbeeld allerlei 
gesprekken op gang te krijgen, zoals bij gezinnen vaak gebeurd tijdens de 
afwas. 
Met dank aan Stinafo 
 

 

Projecten waarvan de financiering deels toegekend 
en waarvan de werving doorloopt in 2017 

 

 

Innovatie 
Robotpoes voor kinderen met een ernstige beperking 
Een sociale robot in de vorm van een poes die gericht is op het aangaan van 
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communicatie en interactie met de gebruiker. Het gaat hierbij om kinderen en 
volwassen die niet of nauwelijks praten of het moeilijk vinden zelf dingen aan 
te raken of aangeraakt te worden, Wij verwachten dat door het inzetten van 
de robotpoes kinderen en jongeren gestimuleerd worden om meer geluiden te 
maken, meer contact maken, de poes durven aanraken en motorisch meer 
gaan bewegen. 
 
Leren door ontdekken en ervaren 
Een mini snoezelruimte en een softplay ruimte in groep Mi van OC 
Metronoom 
De grootste wens is een vriendelijk lokaal, opgedeeld in een motorisch gericht 
en snoezel gericht gedeelte. Twee ruimtes die zich lenen om te spelen en te 
ontspannen. Inmiddels is iets minder dan de helft van het benodigde bedrag 
toekgekend en staan er nog 4 aanvragen uit. 
 

 

Aanschaf materialen 
Acheeva, een speciale zit/ligbank 
Een aantal kinderen die OC Metronoom bezoeken zijn rolstoelafhankelijk. Zij 
kunnen het zitten in een rolstoel niet de hele dag volhouden. Ter afwisseling 
liggen de kinderen af en toe in een bedbox. Voor sommige kinderen is dit rust 
moment ook een slaapmoment om de dag verder aan te kunnen. Voor andere 
kinderen betekent het dat zij niet meer aan activiteiten kunnen meedoen, 
omdat het rustmoment fysiek noodzakelijk is en ongewild buitengesloten 
raken. 
Belangrijker nog is dat de Acheeva zo’n houding biedt dat een kind actief kan 
participeren met zijn omgeving. Nu kunnen kinderen tijdens hun “rust” 
moment ontwikkeling stimulerende activiteiten doen.  
Een derde deel van het benodigde bedrag is toegezegd 
 

 

Kunst en Cultuur  
Music Unlimited wil verder, muziekles op maat.  
Music Unlimited, het klassieke muziekproject, dat begin 2016 binnen Pameijer 
is gestart was een groot succes. Het muziekproject werd opengesteld voor 
iedereen, jong en oud, met of zonder beperking of muzikale ervaring. Het 
traject omvatte 21 muzieklessen en een slotoptreden in de Jurriaanse zaal van 
De Doelen op 10 juni 2016 in samenwerking met musici van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. De voorstelling werd bezocht door 500 bezoekers 
3 groepen muziekkanten willen graag verder met het bespelen van een 
instrument en het volgen van muziekles Persoonlijke ontwikkeling staat in 
deze vervolglessen centraal.  

 Groepsles voor Cajon/percussie (Ommoord) 

 Groepslessen algemene muzikale vorming (Delfshaven 
 

 

 

Communicatiemiddelen 
Website 
In 2016 is de herziende opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een eigen website die zowel op mobiele 
telefoon als tablet goed te lezen is, waarop doneren mogelijk is via Ideal en er een koppeling gemaakt word 
naar Pifworld. De website functioneerde eind december nog niet naar behoren. Het eerste kwartaal 2017 staat 
de oplevering van de website gepland. 
www.vriendenvanpameijer.nl 
 
Pifworld  
Vrienden van Pameijer is lid geworden van donatie- en crowdfundingplatform PifWorld.com.  
Stichting Bevordering van Volkskracht heeft ons uitgenodigd een informatiebijeenkomst bij te wonen. 
Waarna de stichting het lidmaatschap het eerste jaar beschikbaar gesteld heeft. 

http://www.vriendenvanpameijer.nl/
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Flyer 
De Flyer Vrienden van Pameijer is beschikbaar met algemene informatie over Vrienden van Pameijer. 

Financiën 
De inkomsten die Stichting Vrienden van Pameijer werft aan financiële middelen worden verdeeld in gelabeld 
en ongelabelde giften. Geoormerkte giften zijn door de gever bestemd voor een vooraf bepaald 
project/activiteit. De gever wordt geïnformeerd over het verloop van het project/activiteit en de besteding van 
de gelden. Ongemerkte giften zijn niet direct gekoppeld. De gever geeft Vrienden van Pameijer de keuze 
vrijheid om de gift te besteden binnen de doelstelling 
Het beleid van Vrienden van Pameijer is om alle ontvangen gelden na aftrek van organisatiekosten (15%) 
rechtstreeks te gebruiken voor ondersteuning aan projecten. Het gaat hierbij om kosten die noodzakelijk zijn 
om Vrienden van Pameijer onder de aandacht te kunnen brengen en vrienden aan ons te binden. 
 
In 2016 zijn er 12 aanvragen ingediend die op projectbasis zijn uitgevoerd. De baten uit fondsenwerving in 
2016 zijn rechtstreeks gebruikt voor de realisatie ervan. 
Vrienden van Pameijer heeft in 2016 de eerste giften van donateurs mogen ontvangen.  
Het eigen vermogen van Vrienden van Pameijer is na aftrek van de kosten verder afgenomen.  
 
In de jaarrekening van 2016 wordt verslag gedaan van de financieel resultaten. De doelstelling is om projecten 
bij voorkeur binnen een periode van 6 tot 8 maanden te realiseren  
Voor 2017 beoogt Vrienden van Pameijer een groei in het aantal aanvragen die de verschillende doelgroepen 
van Pameijer vertegenwoordigen. Daarnaast een groei aan inkomsten in de vorm van ‘Vrienden’ die financiële 
middelen, materialen en diensten beschikbaar stellen. 

Bestuur 
Het bestuur Vrienden van Pameijer bestaat minimaal uit één en maximaal uit zeven bestuursleden. Het 
bestuur heeft een wervende taak en draagt de verantwoordelijkheid voor de totale organisatie. Zij geeft 
leiding aan Vrienden van Pameijer, zoekt samenwerking met diverse partijen gericht op het realiseren van de 
doelstelling. Met diverse partijen worden o.a. belanghebbende vanuit Pameijer, fondsen, bedrijven en 
consumenten bedoeld. 

 
Het bestuur is in 2016 6x bij elkaar gekomen om de voortgang van de projecten en de vrienden stichting als 
geheel te bespreken.  
 
 
 
Het bestuur was op 31 december 2016 als volgt samengesteld: 
 

 Wijnand Weerdenburg  voorzitter 

 vacant    secretaris 

 Martin Frank   penningmeester 
 
Medewerker: 
Jolanda Haring - van Dorp; Fondsenwerver/ Adviseur Vrienden van Pameijer 
De werkzaamheden door Jolanda zijn uitgevoerd vanuit een vast dienstverband bij Pameijer. Respectievelijk 
voor 28 uur per week. 

Beloningsbeleid 
Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd. Bestuursleden kunnen aanspraak maken op 
representatievergoeding voor kosten die gemaakt worden ten behoeve van de uitvoering van hun functie. 

Bijlage 1 
Financieel jaarverslag 2016 
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