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Preambule

Vereniging Het Zonnehuis is ontstaan als particulier initiatief met een geestelijk en sociaal uitgangspunt. In
1921 opgericht door enkele voortrekkers uit het initiatief ‘Zonnewende’, Bond voor zieken; een
corespondentiekring van leden die zich bekommerden om de toestand van langdurig zieken in Nederland.
Hun droom was het realiseren van een eigen tehuis, zodat deze mensen een plek hadden om te verblijven.
Vereniging Het Zonnehuis is de bakermat van de Zonnehuis Groep; een landelijk netwerkverband van
zorginstellingen op het gebied van verzorging, verpleging en thuiszorg. Als ideële organisatie richt Vereniging
Het Zonnehuis zich op waardige zorg voor kwetsbare ouderen die permanent afhankelijk zijn van intensieve
zorg door het mede mogelijk maken van vernieuwende (onderwijs) projecten en wetenschappelijk onderzoek.
Hiertoe bekleedt zij onder andere een leerstoel aan de VU in Amsterdam.

1.1 Rechtspersoon

Het financieel verslag 2015 betreft de rechtspersoon Vereniging Het Zonnehuis, opgericht op 24mei1921 en
gevestigd te Leiden. Het bestuur zal het financieel verslag 2015 vaststellen in haar vergadering van 24mei
2016. Het financieel verslag voldoet aan de richtlijn voor de jaarverslaglegging 640 voor organisaties zonder
winststreven. Vereniging Het Zonnehuis doet verslag over de door haar geïnitieerde en ondersteunde
activiteiten door middel van Zonnehuis Post, een jaarcongres, de eigen website en social media.

1.2 Missie en visie

Missie

Vereniging Het Zonnehuis zet zich al bijna honderd jaar in voor de waardigheid van leven van kwetsbare
ouderen die permanent afhankelijk zijn van intensieve zorg. Door het stimuleren van onderwijs, (toegepast)
onderzoek en innovaties in de ouderenzorg, willen wïj een kwaliteitsimpuls geven aan de dialoog tussen
zorgvrager en zorgverlener, zowel voor de formele als informele zorg.

Samenwerking

Op 22 mei 2014 is de tweejarige samenwerkingsovereenkomst tussen Vereniging Het Zonnehuis en Leyden
Academy on Vftality and Ageing voor drie jaar verlengd. Het bestuur heeft op basis van tussentijdse
evaluaties en kwartaalrapponages geoordeeld dat de samenwerking tussen beide partners naar volle
tevredenheid verloopt. De gewenste meerwaarde, dynamiek en focus op gezamenlijke aandachtspunten in de
ouderenzorg is zichtbaar en leidt tot gewenste resultaten. Ook de directie en Raad van Commissarissen van
kenniscentrum Leyden Academy hebben uitgesproken dat zij erg tevreden zijn over de wederzijdse
kennisuitwisseling en plezierige manier van samenwerken.

Subsidie

Op basis van het jaarlijkse rendement op het eigen vermogen bepaalt het bestuur welke financiële bijdrage er
per kwartaal ingezet wordt om de samenwerking met Leyden Academy te optimaliseren. Er is een minimale
bijdrage van 150.000,- per jaar vastgesteld.
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Onderwijsvernieuwing

Vereniging Het Zonnehuis en samenwerkingspartner Leyden Academy hebben een aanjaagfunctie om
vernieuwing in het onderwijs voor de ouderenzorg te stimuleren. Hiervoor gebruiken ze hun gezamenlijke
(academische) netwerk en tevens hun kennis en ervaring op het gebied van actuele ontwikkelingen in de zorg
voor ouderen. Ambitie is om frisse denkers uit te dagen na te denken over hoe de zorg anders en beter kan. De
nadruk ligt hierbij op de inzet van laaggeschoolde jongeren, de ontwikkeling van leren in de praktijk
(belevingsgerichte zorg) en intergenerationele ontmoetingen om vooroordelen over elkaar te verminderen.

In 2015 zijn de ervaringen met de Inspiratie- en Kennisdagen Levensles geëvalueerd door middel van
interviews met betrokken bestuurders, docenten en medewerkers van opleidingen die meegedaan hebben aan
de regionale bijeenkomsten. In het voorjaar is er een Leyds Oploopje’ georganiseerd voor zorg- en
onderwijspartijen die meegedaan hebben aan Levensles. Er zijn ervaringen verzameld en nagedacht over een
mogelijk ven’olgtraject. De uitkomsten van de interviews zijn verzameld in een rapportage die geagendeerd is
voor het bestuur van Vereniging Het Zonnehuis op 24 septemberjl. Dit rapport is de basis voor het
vervolgtraject met enkele mbo-opleidingen Zorg en Welzijn om in 2016/2017 te experimenteren om een
leermodule en/of format ‘Levensles’ te ontwikkelen. Enkele mbo’s hebben al enthousiast toegezegd om hieraan
mee te doen. Het idee is om vooral lokale initiatieven aan te jagen en inspirerende docenten te helpen om
ruimte te maken voor vernieuwende lesmethoden en studenten hierbij te betrekken.

In 2015 is er ook contact gezocht met het aanjaagteam van het ZorgPact: een initiatief van de ministerie
OC&W en VWS om samenwerking tussen zorg- en onderwijsinstellingen en gemeenten te stimuleren.
Vereniging Het Zonnehuis heeft samen met ZonMw een kennismakingsgesprek gevoerd met aanjager Doekle
Terpstra en heeft zich aangesloten bij de voorhoede van de Zorgpactbeweging. De koplopers zijn voorbeelden
van hechtere samenwerking in de zorg, die zich richten op de goed toegeruste zorgprofessional nu en in de
toekomst. De Kopgroep is een community en een inspiratiebron en wisselen kennis en ervaringen uit om van
en met elkaar te leren. Ze inspireren anderen om ook tot goede samenwerking te komen. Dat doen ze door hun
lessen en resultaten te delen, online en in ontmoetingen. Op 2 december 2015 was er een Landelijke Werkdag
met meer dan 500 deelnemers. De Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn is een van de initiatieven waar 6
studententeams van de Hogeschool Leiden een door TNO ontwikkeld beweegprogramma voor ouderen
uittesten. Op 19januari 2016 heeft Doekle Terpstra dit project bezocht.

Beeldvorming

In het kader van een positievere beeldvorming van jongeren en ouderen over elkaar, heeft Stichting GetOud in
opdracht van Vereniging Het Zonnehuis op creatieve wijze een fotoserie gemaakt van een aantal jonge en
oudere rolmodellen. Deze rolmodellen zijn studenten, docenten, bestuurders en
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ouderen die meegedaan hebben aan de Inspiratie- en Kennisdagen Levensles en zo laten zien hoe hun beeld
over elkaar veranderd is. Deze fotoserie is tijdens het Jaarcongres Waardige zorg van Vereniging Het
Zonnehuis op 10december2015 gepresenteerd aan het publiek. Gevolgd door een wekelijkse presentatie van
een foto met bijbehorende blog op het digitale platform NED7 onder het mom ‘Met elkaar zorgen voor
morgen. De fotoserie wordt ook aangeboden aan de deelnemende scholen wiens studenten hebben meegedaan
aan Levensles. Bedoeld om anderen ook te inspireren over de zorg voor ouderen.

Verhalen ophalen door studenten

In 2015 is inspanning gepleegd om bij drie ouderenfondsen subsidie te verkrijgen voor het project Verhalen
ophalen door mbo-siudenten bij mensen met dementie, Op basis van de Sociale Benaderingstheorie Dementie
gaan studenten thuiswonende mensen met dementie ontmoeten. Door met elkaar in gesprek te gaan leren zij
hoe zij moeten leven met dementie en het taboe op dementie te verminderen. Eind 2015 zijn twee subsidies
toegezegd en is nog 1 aanvraag in behandeling. Vereniging Het Zonnehuis en Leyden Academy hebben
aangegeven dat de projectleider op basis van de huidige begroting kan beginnen aan de voorbereiding en het
plan van aanpak. Het voornemen is om voor de zomer van 2016 het plan gereed te hebben om in het nieuwe
studiejaar studenten te kunnen uitnodigen om ervaringsgericht leren van en met elkaar. De resultaten zullen te
zijner tijd gepresenteerd worden op de website van de Dementie Verhalen bank.

Onderzoek

De bijzondere leerstoel Organisatie en beleid van zorg verbonden aan de VU wordt sinds 2012 deeltijds
bekleed door prof.dr. Henk Nies, bestuurder van kenniscentrum Vilans voor langdurige zorg in Utrecht. De
leerstoel is ingesteld door Vereniging Het Zonnehuis in samenwerking met Vilans en de Vrije Universiteit.
Het eerste jaar is voor een groot deel opgegaan aan het vinden van de weg(en), het in gang zetten van de beide
promotietrajecten en het begeleiden van master theses. In de loop van het tweede jaar heeft de
onderwijscomponent meer nadruk gekregen. De werkzaamheden spelen zich langs drie lijnen af: onderzoek,
onderwijs (ie. master theses) en publicaties. In 2014 heeft de leerstoelhouder in opdracht van het curatorium
van de Zonnehuis-leerstoel en het bestuur van Vereniging Het Zonnehuis materiaal aangedragen en discussies
onderbouwd over het concretiseren van de definitie waardige zorg voor kwetsbare ouderen. In 2015 is deze
discussie vervolgd.

Het bestuur heeft eind 2015 de leerstoel geëvalueerd, evenals het curatorium dat de leerstoel jaarlijks
beoordeeld. Vereniging Het Zonnehuis is positief over de betrokkenheid van de leerstoelhouder bij de actuele
ontwikkelingen in de ouderenzorg en zijn rol als onderzoeker en begeleider van twee promovendi. Bijzonder
hoogleraar Henk Nies heeft tweemaal op uitnodiging van het bestuur meegedacht over de definitie en
invulling van het begrip waardigheid en waardig oud worden.
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Medio 2016 moet er samen met partners VU en Vilans een officieel besluit genomen worden over verlenging
van deze leerstoel met nog eens vijf jaar. Eind 2016 is er dan een plan van aanpak voor het vervolgtraject
beschikbaar.

Ontwikkelingen

Tijdens de Algemene Vergadering (ALV) van Vereniging Het Zonnehuis op 11juni jl. is de geldprijs die
behoort bij de J0 Visser Award uitgereikt door ambassadeur Frank Kodden aan zorgorganisatie Talma-Haven
uit Urk. Deze geldprijs wordt gebruikt om muzikale ontmoetingen mogelijk te maken tussen kinderen van de
lokale basisschool en bewoners van woonzorgeentrum Talma-Haven. De regie van deze muzikale
ontmoetingen ligt in handen van stichting Care&Cultuur die het levensgeluk en leefplezier van kwetsbare
ouderen wil vergroten. Zij hebben ervaring met het organiseren van koren en creatieve dans- en
kunstprojecten.

Na S repetities vond er op vrijdag 27 november 2015 een groot intergenerationeel muziekopireden plaats in de
grote hal van het zorgcentrum. Onder grote belangstelling van familie, medewerkers, relaties, pers en de
burgemeester en wethouder van de gemeente Urk. Op verzoek van het bestuur van Vereniging Het Zonnehuis
heeft dit bijzondere koor op 10 december jI. tijdens het Jaarcongres nog een muzikaal intermezzo verzorgd om
te laten zien hoe belangrijk deze ontmoetingen zijn. In 2016 wordt de promotionele film gepresenteerd over
het belang en de opzet van dit soort muzikale ontmoetingen tussen Jong en oud. In 2016 wordt dit project door
de directie van Talma-Haven voorgesteld aan de stichting Talma-huizen om dit initiatief voort te zetten in 12
zorglocaties in het Noorden van Nederland.

Na afloop van de Algemene Vergadering vond het jaarlijkse Zonnehuis-dinerdebat plaats in het restaurant van
Level Leiden waar studenten van ROC Leiden stage lopen. Onder leiding van voorzitter Maarten den
Ottolander. Met als thema de vraag hoe je het beste omgaat met de waardigheid van leven van kwetsbare
ouderen, Op verzoek waren enkele studenten en professionals uit de zorg voor ouderen uitgenodigd. Op de
website slaat een terugblik met een link naar de presentaties en voordrachten.

Tijdens de alumnimiddag van de Executive Leergang van Leyden Academy op 28 april 2015 luidde het thema
‘Meer bewegen door ouderen, waar doen we het voor?’. Dit thema sluit aan bij de actuele discussie binnen de
ouderenzorg waar zorginstellïngen door de IGZ worden verplicht om ouderen meer te laten bewegen voor een
betere gezondheid. Voor de sprekers en genodigden is ook gebruik gemaakt van het netwerk van Vereniging
Het Zonnehuis.

Het Jaarcongres waardige zorg van Vereniging Het Zonnehuis op 10 decemberji. stond in het teken van de
vraag: Is het leven van kwetsbare ouderen in een verpleeghuis (nog) waardig en zinvol? Er werd een reflectie
gegeven op aanpak en ervaringen uit de praktijk door professionals uit de zorg. De aftrap geschiedde met een
column van de hand van Marjan Berk, die later die middag werd benoemd tot ambassadeur Waardige zorg.
Gevolgd door hoogleraar Joris Slaets die het belang van identiteit en relatie van ouderen met hun sociale
omgeving benadrukte. Leerstoelhouder Henk Nies hield een actueel betoog over het belang van persoonlijke
aandacht in de zware zorg. Gevolgd door een muzikaal intermezzo door het community-koor ‘Ode aan Urk’,
bestaande uit kinderen en ouderen uit Urk. Na de pauze nog een inleiding door professor Hans Reinders over
het belang van zelfregie van bewoners in zorgorganisaties en de invloed van zorgpersoneel. Ten slotte nog
aandacht voor projecten uit de praktijk, zoals de kwaliteitsstandaard omgaan met levensvragen door ouderen
en dementiezorg in Suriname door voorzitter Gerda Havertong. Na uitreiking van de Jo Visser Award was er
nog tijd om informeel te netwerken.
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1.3 Relatiebeheer

De leden, donateurs en relaties van Vereniging Het Zonnehuis ontvangen sinds 2012 de Zonnehuis Post. Een
drieluik waarin verslag wordt gedaan van de gezamenlijke focus op onderwijs, onderzoek en ontwikkelingen
in de zorg voor kwetsbare ouderen. Zonnehuis Post verschijnt gemiddeld driemaal per jaar en wordt
afgestemd op bestuurlijke activiteiten zoals de Algemene Ledenvergadering en het najaarscongres van
Vereniging Het Zonnehuis. Digitale versies van Zonnehuis Post staan op de eigen website.

1.4 Financieel beleid

Het jaar 2015 is afgesloten met een resultaat van negatief €200.571. De sterk dalende economische situatie
op de aandelenmarkt is er debet aan dat het rendement op het totale vermogen lager ligt dan de voorgaande
jaren. De verwachting is dat als deze situatie de komende jaren gelijk blijft, dit drukt op het rendement van het
vermogen. Het bestuur van Vereniging Het Zonnehuis zal haar beleid en projectuitgaven telkens hierop
moeten aanpassen. Eerder is al het besluit genomen om een reservepost vast te stellen, zodat het eigen
vermogen niet lager wordt dan 5 miljoen euro. Het eigen vermogen bedraagt €5.532.370 op 31 december
2015. Jaarlijks wordt erop basis van het beleggingsresultaat minus de structurele lasten een bijdrage
gereserveerd om uitvoering te geven aan de gezamenlijke projecten met samenwerkingspartner Leyden
Academy on Vimlity and Ageing.

1.5 Bestuur

Samenstelling bestuur per 31-12-2015:

De heer mr. M.P. (Maarten) den Ottolander MBA, voorzitter
Mevrouw drs. G.M. (Trudie) Siegerink, vice-voorzitter
De heer drs. C.H.M. (Kees) de Graauw MBA, penningmeester
Mevrouw drs. W.I. (Wendela) Sandberg van Boelens, lid
Mevrouw J.F. (Jenneke) van Pijpen Msc, lid
Mevrouw drs. M. (Marion) Duimel, adviseur (geen stemrecht)

In 2015 hebben vier bestuursvergaderingen plaatsgevonden.

Rooster van afueden

Het huidige bestuur is in 2010 aangetreden en heeft een rooster van aftreden opgesteld waarin dakpansgewijs
bestuursleden aftreden dan wel herkozen worden. Tijdens de Algemene Vergadering op Ii juni 2015 zijnde
nieuwe bestuursleden Kees de Graauw en Jenneke van Pijpen voor vier jaar als bestuurslid aangesteld. Het
bestuur heeft Marion Duimel gevraagd om als adviseur (zonder stemrecht) de bestuursvergaderingen bij te
wonen. De bestuursleden Maarten den Ottolander, Trudie Siegerink en Wendela Sandberg zijn herverkozen
voor een tweede termijn van vier jaar (20l4-20l 8).
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Vergoeding

Het bestuursleden van Vereniging Het Zonnehuis genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar
hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Personele ondersteuning

Sinds 2003 is mevrouw D.F. (Danielle) Swart werkzaam bij Vereniging Het Zonnehuis. In haar functie als
verenigingsmanager is zij verantwoordelijk voor bestuurs- en beleidszaken, projectbegeleiding,
communicatie, fondsenwerving en relatie- en ledenbeheer. Tevens functioneert zij als stafmedewerker voor
samenwerkingspartner Leyden Academy on Vitality and Ageing. De gezamenlijke focus ligt hierbij op
onderwijsvemieuwing, (toegepast) wetenschappelijk onderzoek en het mede mogelijk maken van
ontwikkelingen en innovatie in de ouderenzorg.

De heer mr. M.P. den Ottolander MBA , voorzitter
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