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Voorwoord 
De politiek maakt verregaande keuzes om de zorg betaalbaar te houden. Deze hervormingen zijn niet alleen 
ingrijpend voor mensen die aangewezen zijn op zorg en degene die hen zorg bieden. Het vraagt 
veranderingsvermogen van de samenleving als geheel. Hierbij wordt een toenemend beroep gedaan op de 
eigen verantwoordelijkheid van burgers en de inzet van het eigen netwerk. Deze ontwikkelingen sluiten aan op 
de missie en visie van Pameijer die erop gericht is om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun 
vaardigheden en talenten. 
 
Vrienden van Pameijer is in juni 2014 opgericht en is er specifiek voor groepen cliënten van Pameijer.  
Het bestuur heeft in 2014 de doelstellingen, missie, visie, positionering en werkwijze van de stichting 
uitgewerkt en vastgelegd in diverse beleidsstukken. In 2015 zijn de eerste projecten ingediend door 
medewerkers van Pameijer en gerealiseerd in samenwerking met diverse (vermogens) fondsen. Het gaat 
hierbij om projecten die niet uit de reguliere financiering van Pameijer bekostigd kunnen worden en die 
logischerwijs niet door cliënten zelf betaald kunnen worden. 
 
De ingediende aanvragen zijn te verdelen in verschillende thema’s.  

 Scholing & Leren door ontdekken en ervaren 

 Aanschaf materialen 

 Recreatie 

 Sport & Bewegen 

 Kunst & Cultuur 

 Innovatie 
 
In 2016 richt Vrienden van Pameijer zich niet alleen op het aanschrijven van (vermogens)fondsen. We gaan op 
zoek naar samenwerkingsverbanden met bedrijven en particulieren. Waarbij wederkerigheid een belangrijk 
onderdeel van de samenwerking zal zijn. Daarnaast organiseren we diverse fondsenwervende activiteiten. 
 

Doelstelling 
Vrienden van Pameijer realiseert samen met haar partners (fondsen, bedrijven en particulieren) projecten en 
initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling en/of zelfredzaamheid 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 (lichte) verstandelijke beperking of met psychosociale of psychische problemen moeten 
zich kunnen blijven ontwikkelen om zon het beste uit het leven te kunnen halen door aan te blijven sluiten bij 
maatschappelijke ontwikkelingen. 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. 
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Projecten  
In 2015 zijn er 4 projecten gerealiseerd; 
 
Ik ben Rotterdammer III 
 
Dit project is geïnspireerd door het Amsterdamse Outsider Art TV. Pameijer TV en RTV Rijnmond hebben in 
samenwerking met Jack Wouterse acht portretten samengesteld van Rotterdamse kunstenaars met een 
verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond die werkzaam zijn bij Galerie Atelier Herenplaats, 
onderdeel van Pameijer 
Medewerkers van Pameijer TV hebben eveneens een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond. 
Door dit project en de samenwerking met professionals hebben zij zich verder kunnen bekwamen in het vak 
van filmmaker. De portretten zijn in het laatste kwartaal van 2015 uitgezonden  door RTV Rijnmond. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aanschaf van  iPads ten behoeve van de app. Ik Boekje.  
 
De iPad draagt in dit opzicht bij aan een verbeterde kwaliteit van  
leven voor kinderen of ouderen met een ernstige beperking. De  
iPad voorzien van de app. Ik Boekje maakt het mogelijk te laten 
zien wat er in de bejegening  van deze kinderen en ouderen  
belangrijk is. Daarnaast staan er foto’s en filmpjes op die laten  
zien wat het kind beleefd heeft of van andere mensen die belangrijk  
zijn. Zo is er een filmpje van de opa van Cindy die een liedje voor haar  
zingt. Ze kijkt hier graag naar.  
De  app. Ik Boekjes is in eerste instantie ontwikkeld voor kinderen  
met een Ernstig Meervoudige Beperking,  maar is ook voor andere  
doelgroepen bruikbaar. Het betreft  een hulpmiddel voor ouders,  
begeleiders en anderen die helpt de emoties /communicatief gedrag  
van het kind eerder te herkennen en erop te reageren. De iPads zijn  
in bruikleen gegeven en blijven eigendom van Pameijer. 
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De inrichting van diverse ruimten in Máximaal 
 
Màximaal is ontwikkeld door Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam en huisvest naast Pameijer ook Sint 
Mattheusschool voor speciaal onderwijs en Kinderopvang BijDeHand. 
Het nieuwe onderkomen van Kinderdagcentrum Myosotis en Jongerendagcentrum 12+, bestemd voor 
kinderen en jongeren met een (ernstig) verstandelijke, soms ook een lichamelijke beperking en bijkomende 
problematiek tot 18 jaar. 
De verhuizing heeft ervoor gezorgd dat kinderen op een natuurlijke manier met elkaar in contact komen en dat 
zij samen met andere kinderen kunnen opgroeien in een schoolse omgeving. Met hulp van verschillende 
fondsen is het mogelijk geweest om verschillende ruimten in te richten op een manier die kinderen stimuleert 
zich te ontwikkelen, omdat bewegen en buitenspelen voor ieder kind belangrijk is, maar niet altijd even 
vanzelfsprekend.  
In de wasserette doen jongeren vaardigheden op die hen helpen om zelfredzamer te worden en/of (beter) te 
leren werken. Zodat zij uiteindelijk zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij wat de maatschappij van hen 
vraagt.  

 
Ingerichte ruimtes; Patio, Gym/speelzaal, Fitnessruimte, Chill-out, Snoezelruimte, Wasserette, het plein met 
buitenspeelmateriaal, de aanschaf van tilliften en diverse spelmaterialen per groep) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aanschaf van een belevenishoek/grondbox  
 
Voor jongeren met een meervoudige beperking van Kinderdagcentrum de Metronoom.  
In de belevenishoek kunnen begeleiders een op een aandacht geven aan de jongeren zonder dat de jongeren 
of zij zelf afgeleid worden door andere jongeren die in de groepsruimte aanwezig zijn. Op deze manier wordt 
individueel gewerkt aan de ontwikkeling door het aanbieden van speelgoed dat aansluit op het niveau en het 
creëren van ontspanningsmomenten. 
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Financiën 
Bij de start van Vrienden van Pameijer in 2014 heeft Pameijer een bedrag van € 18.489,- geïnvesteerd uit het 
restant van de giftenrekening van Pameijer om het bestuur van Vrienden van Pameijer in staat te stellen de 
opstartkosten te kunnen voldoen. 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. 
 
De totale inkomsten tot eind december 2015 zijn € 87.469,00 exclusief giften in natura. De fondsenwervende 
activiteiten in 2015 hebben op projectbasis plaatsgevonden. Hierdoor zijn de baten uit fondsenwerving in 2015 
rechtstreeks gebruikt voor toekenning aan de ingediende projecten. Het eigen vermogen van Vrienden van 
Pameijer is hierdoor verder afgenomen. Het eigenvermogen bedraagt op 31 december 2015 € 16.695,00 
Voor 2016  beoogt Vrienden van Pameijer een groei in het aantal aanvragen en een groei aan inkomsten in de 
vorm van ‘Vrienden’ die financiële middelen, materialen en diensten beschikbaar stellen. 
 
Het bestuur is in 2014 zeven maal bij elkaar gekomen om de voortgang van de projecten en de vrienden 
stichting al geheel te bespreken. De penningmeester en een van de bestuursleden algemeen hebben besloten 
het bestuur te verlaten. De functie van penningmeester is vacant. 
Het bestuur was op 31 december 2015 als volgt samengesteld: 
 

 Sohrab Nurzai   voorzitter 

 Else-Mieke van der Linden secretaris 

 vacant    penningmeester 

 Karima Bouchtaoui  bestuurslid algemeen 

 Jos van Waesberge  bestuurslid algemeen 
 
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, waarvan 8 uur per week in 2015 beschikbaar gesteld is aan Vrienden van Pameijer. Het 
betrof werkzaamheden op het gebied van het ontwikkelen van beleid en fondsenwerving. 

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 
Balans per 31 december 2015  

Bijlage 2 
Staat van Baten en lasten 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 


