
    
 
 
 

 

Sociaal  jaarverslag 2018 
 
De Stichting Vrienden van het zorgcentrum Hendrik Kok biedt alle bewoners van het  
zorgcentrum Hendrik Kok ondersteuning door extra faciliteiten aan te bieden die niet uit 
het reguliere budget kunnen worden bekostigd. Op deze manier willen wij de 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid van alle bewoners in Hendrik Kok bevorderen en de 
sociale betrokkenheid en participatie stimuleren. 
 
In het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld : 
 
dhr. L. de Jonge (Voorzitter) 
dhr. H.A. Loorbach (Secretaris) 
dhr. H.J. Buurma (Penningmeester) 
dhr. H. Santes (lid) 
mw. J. Bos-Hogeveen (lid) 
 
Het bestuur is in het verslagjaar twee keer in vergadering bijeen geweest en wel op 
17 mei en 6 december.  
Naar aanleiding van de tafelgesprekken met de bewoners in 2017, zijn onderstaande 
wensen gerealiseerd: 
 

- Een toegankelijk terras + geleidelijn met ribbeltegels  bij de hoofdingang van 
Hendrik Kok 

- Meer daglicht in terras overkapping “de Brink” door het aanbrengen van ramen 
 
Het huishoudelijk regelement is onder de loep genomen en geactualiseerd. 
Verder is het beleidsplan voor de periode 2019-2024 vastgesteld. In tegenstelling 
tot eerdere vermeldingen dat alleen cliënten met een visuele beperking een beroep 
kunnen doen op de Stichting Vrienden van Hendrik Kok, staat nu vermeld dat de  
stichting alle bewoners van Hendrik Kok ondersteuning biedt. 
 
Op 21 maart 2018 hebben “de Vrienden” alle bewoners van het zorgcentrum een  
gezellige “Vrienden middag” aangeboden m.m.v. “Tedje van Toen” 
Mogelijkheden voor een “Vrienden middag/avond” zijn ook aangeboden aan de 
deelnemers van de Passende Dagbesteding van Hendrik Kok en aan de bewoners van  
“de Aanleun” van Hendrik Kok. Helaas zijn hiervoor  geen suggesties/voorstellen 
ontvangen om e.e.a. te organiseren. 
 
“de Vrienden” hebben op verzoek van Interzorg een 19 inch apparatuur rack voor de 
noodzakelijke aanpassing van de kabelkrant van Hendrik Kok  bekostigd.  
De ROSA installeert de apparatuur en neemt deze in beheer en onderhoud. 
 
 
 
 



Op de Website van “de Vrienden van” staat alle actuele informatie vermeld. 
In 2018 zijn de volgende items toegevoegd: 
 

- Ontstaansgeschiedenis van Zorgcentrum Hendrik Kok 
- Het ontstaan van het Braille schrift 

 
 

In het jaar 2018 zijn verder financiële bijdragen geleverd voor: 
 

- Verjaardag attenties voor alle bewoners 
- Presentjes met Sinterklaas en Kerst voor alle cliënten van Hendrik Kok 
- Muzikale ondersteuning intocht wandel 4 daagse Rolde 
- De Drie Dolle vakantie weken 
- Aanschaf iPad (t.b.v. instructie doeleinden) 
- Rack 19” Millennium IR-2012 t.b.v. apparatuur kabelkrant HK / ROSA 
- Kerst attentie voor alle medewerkers van Hendrik Kok 
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