In 2018 heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van De Goede Zorg gewerkt aan de hand van het
beleidsplan voor de periode van 2015 tot 2020.
Dit heeft ertoe geleid dat de activiteiten van voorgaande jaren zijn gecontinueerd en met name is
gekeken naar de aanschaf van enkele hulpmiddelen, die voor brede groepen van cliënten van de
Stichting De Goede Zorg zijn aangeschaft c.q. het gebruik hiervan is geoptimaliseerd.
Het belangrijkste besluit dat in dit verband is genomen, is de aanschaf van drie exemplaren van de
CRDL. Dit is een hulpmiddel waarbij aanraking van een klankkast leidt tot diverse en beïnvloedbare
geluiden. Zo kunnen twee personen met elkaar verbinding maken en communiceren, met name voor
cliënten bij wie het spreken en/of het vinden van de juiste woorden moeilijk is geworden. Dit besluit
wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij in 2018 in De Veenkamp/stadsdeel noordwest de CRDL
daadwerkelijk in gebruik is genomen. Voor Avondzon/stadsdeel zuidwest en De Matenhof/stadsdeel
zuidoost vindt de uitvoering begin 2019 plaats, zodat geleerd kan worden van de bij het eerste
exemplaar opgedane ervaringen.
Een ander belangrijk punt was de optimalisatie van het gebruik van de zorgrobot Zora. Deze is eerder
door de stichting aangeschaft om welzijn en beweging bij cliënten te bevorderen. Een juiste
toepassing van Zora bleek echter niet eenvoudig te zijn, hetgeen voor het bestuur aanleiding was om
twee acties te verrichten respectievelijk te ondersteunen. In de eerste plaats werd een aantal
gespecialiseerde vrijwilligers geworven, die worden ingezet voor het programmeren van Zora en
ondersteuning bij het gebruik van Zora. In de tweede plaats werd contact gelegd met ROC Aventus en
andere zorgaanbieders, om zowel ondersteuning door studenten als het uitwisselen van praktische
ervaringen te bevorderen.
Tevens werd met het team van de zogenoemde fietsvrijwilligers contact onderhouden. Dit team zet
zich, onder aanvoering van coördinator, in voor een optimaal gebruik van de eerder door de stichting
geschonken drie duo-fietsen. In deze contacten werd met name van gedachten gewisseld over
verdere optimalisatie van het gebruik van de duo-fietsen.
Tenslotte werd een inventarisatie gemaakt van een aantal kleinere mogelijke aanschaffingen ten
behoeve van cliënten. Besluitvorming hierover werd aangehouden.
Hieraan liggen twee redenen ten grondslag. Financieel gezien is met de grote aanschaffingen van de
drie duo-fietsen en de drie CRDL’s een forse vermindering van het eigen vermogen opgetreden. Dit
was overigens geheel voorzien, omdat het geld immers bedoeld is om ook daadwerkelijk in te zetten
ten behoeve van cliënten en dit is gebeurd binnen de kaders die het bestuur hiervoor had gesteld.
Echter, de komende tijd zal er meer inspanning nodig zijn om het eigen vermogen aan te vullen, zodat
ook de komende jaren uitgaven kunnen worden gedaan. De tweede reden is dat de Stichting De
Goede Zorg en de Stichting de Zorgmensen per 1 juli 2018 een volledige juridische fusie hebben
gepleegd. Als gevolg hiervan heeft het bestuur geconstateerd dat het, na een korte overgangsperiode,
voor de hand ligt om te komen tot de oprichting van een Stichting Vrienden van KleinGeluk.
Momenteel lopen de besprekingen hierover, met de verwachting dat dit in het voorjaar 2019 kan
worden gerealiseerd. Het bestuur verwacht dat op deze wijze de activiteiten voor de cliënten van
voorheen De Goede Zorg kunnen worden voortgezet voor alle cliënten van de nieuwe Stichting
KleinGeluk en met behoud van de hoofdlijnen van het beleidsplan.
In het licht van de genoemde fusie zal er ook nieuw p.r.-materiaal worden ontwikkeld.
Ten aanzien van de financiën verwacht het bestuur in het voorjaar 2019 de jaarrekening 2018 en de
actuele staat van baten en lasten beschikbaar te hebben. De financiële cijfers over 2017 zijn
gepubliceerd.

