
    
 
 

 
 

Sociaal  jaarverslag 2020 
 
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 verslagjaar stond voor een groot deel in het teken van de covid-19 crisis. 
Het bestuur is in het verslagjaar niet in vergadering bijeen geweest en heeft  
voornamelijk op afstand het contact onderhouden. 
 
Op 7 maart hebben de “Vrienden van HK” een bijdrage geleverd t.b.v. de organisatie van 
“Het Open Huis” in Hendrik Kok. Alle belangstellenden konden zo een inkijkje krijgen 
wat Hendrik Kok allemaal te bieden heeft op het gebied van Zorg, Wonen en Welzijn. 
Daarnaast waren er tal van interactieve workshops te bezoeken over uiteenlopende  
thema’s en onderwerpen. Kortom een geslaagde dag met veel publieke belangstelling. 
 
Van 20 juli t/m 7 augustus hebben de 3 Dolle Vakantie weken plaats gevonden. 
Deze ontspanningsweken worden mogelijk gemaakt door “de Vrienden” 
Ondanks de beperkende maatregelen en mogelijkheden is e.e.a. toch weer succesvol 
georganiseerd en verlopen. De bewoners hebben kunnen genieten van een gevarieerd 
programma met voor “ieder wat wils”. 
 
Naast de vaste en incidentele projecten die door “de Vrienden” worden ondersteund 
was er binnen het bestuur, juist in deze covid- periode ook de behoefte iets blijvends te 
creëren voor de bewoners, wat tevens zou passen bij het gebouw en de omgeving. 
Het idee is ontstaan om de sfeerimpressies van het  “Drents Landschap” zoals deze intern 
te zien zijn op diverse posterwanden door te trekken in de tuin (rotonde hoofdingang). 
In afstemming met Interzorg vastgoed en Hovenier A. de Boer zijn de plannen voorgelegd 
en besproken en zullen deze medio 2021 ten uitvoer worden gebracht. 
Tussentijds zijn er contacten gelegd met van Swieten Kunstobjecten te Leersum. 
Met in het achterhoofd “de natuur als inspiratiebron” is aan hen de opdracht verstrekt tot 
het maken en leveren van een schaapskudde, vormgegeven uit zwerfkeien. 
i.c.m. de al eerder door “de Vrienden” gerealiseerde terrasoverkapping in Drentse stijl is 
medio 2021 het sfeerplaatje compleet en kan iedereen hiervan genieten. 



 
In het jaar 2020 zijn verder financiële bijdragen geleverd voor: 
 

- Verjaardag attenties voor alle bewoners 
- Presentjes met Sinterklaas en Kerst voor alle cliënten van Hendrik Kok 
- Sinterklaas en Pieten kleding en toebehoren 
- De Drie Dolle vakantie weken 
- DAB+ Radio 
- Apple iPad + JBL Bluetooth Speaker 
- Bijdrage t.b.v. bewoners uitstapjes 
- Bijdrage enveloppenspel t.b.v. “Open Huis HK” 
- Kerst attentie voor alle medewerkers van Hendrik Kok 

 
 
Rolde, 2021 
 
H.A. Loorbach 
(secretaris) 

 
 

 
 
 


