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Statutaire naam: Stichting SamenLeven.  

Vestigingsplaats: Gennep.  

Rechtsvorm: Stichting.  

Kamer van Koophandel: 12044878. 

Stichting SamenLeven heeft de ANBI-status. 
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1. Inleiding  

 
Het leidend thema voor Stichting SamenLeven is het ondersteunen van Dichterbij cliënten bij 
deelname aan (reguliere) maatschappelijke diensten op het gebied van welzijn, sport en recreatie. 
Daarbij geeft het bestuur van Stichting SamenLeven de voorkeur aan faciliteiten /diensten, die aan 
meerdere cliënten van Dichterbij ten goede komen.  
 
Stichting SamenLeven ondersteunt de missie / kerndoelstelling van Dichterbij zoals omschreven in de 
Statuten van Dichterbij en in kerndocumenten zoals o.a. de ‘Ode’ van Dichterbij.  

2. Bestuurssamenstelling per 31 december 2018 

De heer Leo Kranendonk  voorzitter - secretaris 
De heer Jo Martens   penningmeester 
Mevrouw Toos Magielse  lid 
De heer Leo van Stippent  lid 
Mevrouw Irma Scholtens  lid 
Mevrouw Willeke van Berkel   secretarieel ondersteuner - webbeheerder  
 

Het beloningsbeleid: de leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 

3. ANBI 

De Stichting SamenLeven is volgens de wet een "Algemeen nut beogende instelling" en is als zodanig 
erkend door de Belastingdienst. Dit betekent dat u een gift, onder bepaalde voorwaarden, geheel of 
gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw inkomen.  

 
 

De Stichting SamenLeven opereert in financiële onafhankelijkheid van Dichterbij. 

4. Stichting SamenLeven als fondsenwerver 

Onder het motto “Mensen met een verstandelijke beperking als medeburgers in onze 
maatschappij… ons en u een zorg!” werft Stichting SamenLeven fondsen.  

Met de ingekomen fondsen worden de voorzieningen, diensten en projecten, die het welzijn van de 
cliënten van Dichterbij bevorderen, gefinancierd. Stichting SamenLeven legt de verbinding tussen 
wens en werkelijkheid. Het bestuur van Stichting SamenLeven zoekt verbinding!  
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Op de website is o.a. de volgende oproep opgenomen.  

U kunt het werk van Stichting SamenLeven ondersteunen met bijvoorbeeld: 

 Stichting SamenLeven als begunstigde op te nemen in uw testament; 

 de naam van uw bedrijf gedurende een periode te koppelen aan een van de projecten van 
Stichting SamenLeven; 

 een bijdrage te storten op rekeningnummer: NL09 ABNA 0640 2175 67 ten name van 
SamenLeven te Gennep.  

Zijn er vragen? Neem dan contact op secretariaat@stichtingsamenleven.nl  

5. Website 

Er zijn in het afgelopen jaar enkele verbeteringen aan de website van Stichting SamenLeven 
aangebracht. O.a. is de (aanvraag)procedure vereenvoudigd.  

Als een Dichterbij medewerker of familielid een wens in vervulling wil zien gaan voor cliënten van 

een woon- of dagbestedingsgroep dan kan er, via de website, een aanvraagformulier ingediend 
worden.  

De website fungeert ook als PR instrument. Wellicht worden lezers, door de op de website gegeven 
informatie, geprikkeld om de Stichting SamenLeven financieel te steunen. Bij de toewijzing van een 
financiële ondersteuning wordt van de aanvrager een verslag met foto´s gevraagd voor plaatsing op 
de website.  
 
Op die manier wordt de bezoeker van de website geïnformeerd welke aanvragen gehonoreerd worden 
en welke niet. In de praktijk blijkt echter dat het voor de aanvragers van de toegewezen aanvragen 
geen vanzelfsprekendheid is om aan deze vraag gehoor te geven. Ook de reminders vanuit het 
secretariaat leveren niet altijd het gewenste resultaat op.  

6. Contact Cliëntenraad Dichterbij - Familievereniging Dicht-bij 

In november 2018 heeft er een overleg plaatsgevonden met de bestuursleden Fons Gabreëls en Hans 
Raadgever van de Cliëntenraad van Dichterbij en de bestuursleden Patsy Anderson en Truce van den 
Berg van de familievereniging Dicht-bij.  
 
Het bestuur van Stichting SamenLeven zal met enige regelmaat een artikel plaatsen in het 
mededelingenblad van de Familievereniging Dicht-bij en zal minimaal 1x per jaar aansluiten bij een 
ledenvergadering van de Familievereniging Dicht-bij. Stichting SamenLeven en de Familievereniging 
Dicht-bij hebben sinds kort, om de websitebezoeker te informeren, een link geplaatst naar elkaars 
website. 
  

mailto:secretariaat@stichtingsamenleven.nl
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7. Verandering cliëntenbestand Dichterbij 

Dichterbij heeft zijn extramurale activiteiten ondergebracht in een bedrijf genaamd UniK. Assist is als 
aandeelhouder ingestapt in UniK. Door deze samenwerking kan Dichterbij de extramurale klanten 
passende ondersteuning blijven bieden.  
 

Het bestuur van de Stichting SamenLeven heeft het besluit genomen dat aanvragen voor financiële 
ondersteuning alleen gedaan kunnen worden ten behoeve van cliënten die een indicatie hebben in het 
kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of op basis van een eerder afgegeven indicatie hun recht 
op zorg met verblijf behouden hebben. 

8. Werkwijze bestuur stichting SamenLeven 

Het bestuur van de Stichting SamenLeven heeft in dit kalenderjaar 4 maal vergaderd. In de 
vergaderingen worden de aanvragen besproken.  

Stichting SamenLeven neemt alleen aanvragen in behandeling die ten doel hebben: dat cliënten van 
Dichterbij als medeburgers deel kunnen nemen aan de samenleving.  

Bestuursleden van de Stichting SamenLeven zijn op uitnodiging en in wisselende samenstelling bij 
verschillende activiteiten aanwezig geweest waarbij de met steun van de stichting geeffectueerde 
aanvraag in gebruik werd genomen. 

Stichting SamenLeven heeft in 2018 nog een bankfunctie gehad voor het organisatieonderdeel In’t 
Corenvelt en het voormalig onderdeel Kleur. Het bestuur van de Stichting SamenLeven heeft de 
directeuren van de directoraten van Dichterbij, bij wie de kinderzorg was ondergebracht, 
aangeschreven met de mededeling dat er nog financiële middelen beschikbaar zijn voor specifieke 
vragen vanuit de kinderzorg. Op dat bericht is niet gereageerd door de directeuren. Daarom heeft het 
bestuur van Stichting SamenLeven besloten dit bedrag toe te voegen aan het reguliere budget van de 
stichting.  

9. De aanvragen / wensen 

De belangrijkste doelstelling van Stichting SamenLeven, het realiseren van projecten / wensen van 
(groepen) cliënten van Dichterbij, kon ook in 2018 gerealiseerd worden. Bij kleine aanvragen is 
Stichting SamenLeven voldoende flexibel om snel op een aanvraag in te kunnen spelen. Bij grotere 
projectaanvragen, zoal bij de leef- en beweegtuin t.b.v. cliënten Wonen Tegelen, nodigt het bestuur de 
aanvrager uit om de aanvraag te komen toelichten. Geslaagde aanvragen kunnen vaak rekenen op 
vervolgaanvragen vanuit andere locaties binnen Dichterbij. De meest favoriete aanvraag is nog altijd 
de meer-persoonsfiets. De Fun2Go komt in allerlei varianten voor!  
 
Stichting SamenLeven wil een meer voor de hand liggende partner worden bij de realisering van 
projecten / wensen. Dit betekent echter niet dat elke aanvraag gehonoreerd wordt. Het bestuur van 
Stichting SamenLeven kijkt altijd kritisch of een aanvraag past binnen de doelstellingen van de 
stichting. Bij een aantal van de aanvragen heeft Stichting SamenLeven niet het totaal gevraagde 
bedrag toegezegd. Op deze wijze hoopt het bestuur de aanvragers te stimuleren om ook elders 
(cliënten, familie of andere bronnen) financiële middelen aan te boren. Een tweede argument is de 
verhouding van de gift tot het gevraagde project.  
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In 2018 is het beleid doorgevoerd dat een goedgekeurde aanvraag een bepaalde geldigheidsduur van 
verzilvering heeft. Als binnen de benoemde geldigheidsduur de verzilvering niet heeft plaatsgevonden 
dan zal de goedkeuring door het bestuur van Stichting SamenLeven worden ingetrokken. 
 
Aanvragen kunnen alleen via de website ingediend worden.  
 
Er zijn 9 aanvragen ingediend waar er 7 van zijn toegewezen, 1 afgewezen en 1 ingetrokken door de 
aanvrager. Een definitieve uitbetaling van de toezegde bedrag vindt pas plaats op het moment dat 
aanvrager kan aantonen dat de totale financiering rond is.  
 

Dichterbij 
onderdeel 
 

Project Omschrijving Jaar Status 

Boomheide 6 en 
8 Gennep. 

Realisatie drietal 
belevingstuinen bij 
dagbestedingsgebouw De 
Boskant en aan de 
Boomheide. 

 2018 Toegewezen. 
2de aanvraag: 
verhoging 
financiële 
ondersteuning 
van de eerste 
aanvraag in 
2017. 
 

Beukenlaan 9 
Velp. 
 

Opstarten buurtsuper 
Velp.   

 2018 Toegewezen. 
2de aanvraag: 
verhoging 
financiële 
ondersteuning 
van de eerste 
aanvraag in 
2017.  
 

Dagbesteding 
Beukenlaan 9 
Velp. 
 

IVN lesprogramma ‘Beleef 
de Natuur’. 
 

 
 

16 Dichterbij woon- en activiteitenbegeleiders, 
vrijwilligers, ouders en stagiaires hebben op 23 
oktober en 20 november 2018 deelgenomen 
aan het IVN lesprogramma ‘Beleef de Natuur’ 
dat in Velp werd gegeven.  
 
Het programma ‘Beleef de natuur’ is 
ontwikkeld voor de begeleiders van mensen 
met een Ernstige Meervoudige Beperking 
(EMB).  
 
Het doel van het programma ‘Beleef de 
Natuur’ is het geven van handvatten aan de 
deelnemers om mensen met een ernstige 
meervoudige beperking de natuur intens te 
laten beleven. 
 

2018 Toegewezen. 

Externe 
aanvrager voor 
Dichterbij 
cliënten. 
 

 

Op 4 maart 2018 werd het 25ste 
WinterZonFestival gehouden.  

De organisatie heeft 1400 bezoekers (waarvan 
ook een groot aantal Dichterbij cliënten) 
mogen verwelkomen.  

175 vrijwilligers hebben hun diensten ingezet 
van dit festival. 

Zie voor informatie onderstaande 
dankbetuiging. 

2018 Toegewezen. 
 

Velp / Grave. Realisatie beweegtuin. De beweegtuin is nog niet gerealiseerd 
(informatie van aanvrager 14-05-2019).  
 

2018 Toegewezen. 
 

Meierij 44  
St. Oedenrode. 

Garantstelling voor de 
huur van een rolstoelbus 
voor een dagje uit. 
 

 2018 Afgewezen. 

Oostwal  
26-28-30 
Gennep Regio 
Oost e.o. 

Duo-fiets met elektrische 
ondersteuning. 
 

Geen informatie ontvangen. 2018 Toegewezen. 

http://stichtingsamenleven.nl/projects/aankleding-tuin-aan-de-boskant-inrichting-belevingstuin-en-inrichting-snoezelruimte
http://stichtingsamenleven.nl/projects/aankleding-tuin-aan-de-boskant-inrichting-belevingstuin-en-inrichting-snoezelruimte
http://stichtingsamenleven.nl/projects/aankleding-tuin-aan-de-boskant-inrichting-belevingstuin-en-inrichting-snoezelruimte
http://stichtingsamenleven.nl/projects/aankleding-tuin-aan-de-boskant-inrichting-belevingstuin-en-inrichting-snoezelruimte
http://stichtingsamenleven.nl/projects/aankleding-tuin-aan-de-boskant-inrichting-belevingstuin-en-inrichting-snoezelruimte
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi245rdh5viAhXSJVAKHQS3DAoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.winterzonfestival.nl/&psig=AOvVaw1eDwpyO0E-dA0INtpkS30h&ust=1557924649493802
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Dichterbij 
onderdeel 
 

Project Omschrijving Jaar Status 

Externe 
aanvrager voor 
Dichterbij 
cliënten. 
 

Tennistoernooi G-
tennissers 
tennisvereniging Tachys 
Nijmegen. 

 

 

Omdat Tachys was uitgeloot voor deelname 
aan de Special Olympics en het 20 jarig 
jubileum van de afdeling Tachys G-tennis, is er 
door Tachys een alternatief toernooi 
georganiseerd voor de 12 Tachys G-
tennissers (Dichterbij cliënten) en voor 33 G-
tennissers van verenigingen uit de omgeving 
van Nijmegen.  
 
Het toernooi zag er als volgt uit: diverse 
activiteiten op de vrijdag met een overnachting 
in een B&B, zaterdag een tennistoernooi met 
een lunch, barbecue en een feestavond.  
 

2018 Toegewezen. 

WKI 
Logterberge. 

Realisatie droomspeeltuin.  2018 Aanvraag is 
ingetrokken 
door 
aanvrager. 
 

Regio Zuid - 
Peel en Maas. 

Digitalisering 
beeldleessysteem bakkerij 
Op de Beek. 

 
 
 
 
 
 

Bij Bakkerij Op de Beek in Panningen werken 
dagelijks 22 enthousiaste bakkers. Broden, 
knapkoeken, cakes en vlaaien, zij bakken het! 
Om te bevorderen dat de bakkers zo 
zelfstandig mogelijk aan de slag kunnen, 
werken ze al 10 jaar met fotoboekjes. Deze 
fotoboekjes, beschrijving stappenplan 
bakproces, bevatten 60 (geplastificeerde) 
foto’s van materialen en grondstoffen. De 
fotoboekjes zijn verouderd; men diende op 
zoek te gaan naar een vervangend 
hulpmiddel. Namens het bakkersteam werd bij 
de afdeling e-Health Dichterbij de vraag 
neergelegd of zij een app konden ontwikkelen 
die de bakkers kan ondersteunen in het proces 
van het bakken van cakes. Vervolgens werd 
de markt verkend. Men kwam uit bij de He 
Hajo app; een hulpmiddel voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Het 
bakkersteam kan nu gebruik maken van de 
gewenste digitale ondersteuning voor het 
bakken van 8 verschillende overheerlijke 
soorten cakes. 

 

 

2018 Toegewezen. 

Wonen Tegelen. Realisatie leef- en 
beweegtuin cliënten.  
 

Werken aan de gezondheid in de beweegtuin!  

Meedoen betekent bij De Nieuwe Munt in 
Tegelen actief zijn in de nieuwe leef- en 
beweegtuin. De leef- en beweegtuin ligt, 
midden in de wijk, recht tegenover woningen 
van Dichterbij. 

De tuin stimuleert beweging en gezondheid. 
De cliënten van Dichterbij maken er al gretig 
gebruik van.  

Zie onderstaande dankbetuiging. 

2018 Toegewezen. 
 

http://stichtingsamenleven.nl/projects/843
http://stichtingsamenleven.nl/projects/843
http://stichtingsamenleven.nl/projects/843
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvn-i9mKfiAhVD3aQKHS4nDcMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tachys.nl/&psig=AOvVaw1VtLsoYFkZe7TatTZjhn4h&ust=1558341463968082
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC6O2tiJviAhWMLVAKHUhJApoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/media/set/?set%3Da.393975584002592.92163.392946660772151%26type%3D3&psig=AOvVaw3jG4rJdun34_zZVgn6C5n1&ust=1557924801710510
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjM8tb9zKfiAhVHZlAKHcfeAp0QjRx6BAgBEAU&url=https://hehajo.nl/&psig=AOvVaw1g1wiuGcP7z0cv-BK82M4S&ust=1558355546524805
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10. Dankbetuiging - WinterZonFestival 

SAMEN (BE)LEVEN!  

Zondag 4 maart 2018 was het zover! Het zilveren jubileum van het WinterZonFestival kon gevierd 
worden. Enkel, en ik zeg enkel, blije gezichten, een fantastische entourage, grandioze grote- en kleine 
artiesten en heerlijke traktaties voor elke bezoeker! Formidabel!  

Wat hebben de 1400 bezoekers (waarvan ook een groot aantal Dichterbij cliënten) en 175 vrijwilligers 
genoten! Een compliment aan allen!  

Voordat de bezoekers ook maar één stap in feesthal konden zetten, werden zij allereerst verwelkomt 
door de artiesten van Toverland. Vervolgens werden de bezoekers, op de feestelijke klanken van de 
Joekskapel uit Maashees, de schitterend ingerichte feesthal ingeloodst. In de feesthal kreeg een ieder 
een sjaal en een petje aangeboden. Vervolgens maakte men kennis met DJ Guido. 

De presentatie was in handen van Wim Hendrix. Er waren schitterende optredens van Crist Coppens, 
de Snollebollekes, Nienke, Maan en Ali B. Maar ook de Dansgarde de Dreumel, The Lone Ranger en 
Clowntje Polka gaven een geweldige show weg.  

 

En last but not least werd, in het kader van de Gezondste Regio 2025, aan elke bezoeker een kistje 
gezond aangeboden. Dit kistje, in de vorm van een grote oranje paprika, was gevuld met 
snoeptomaatjes en een potje blauwe bessen op siroop.  

Voorwaar een waardig zilveren WinterZonFestival Jubileum! 

Namens het bestuur van WinterZonFestival dank ik Stichting SamenLeven hartelijk voor hun financiële 
bijdrage.  

Hay Emonts, secretaris 
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Dankbetuiging leef- en beweegtuin Tegelen 

Werken aan de gezondheid in de leef- en beweegtuin! 

Meedoen betekent bij De Nieuwe Munt in Tegelen actief zijn in de nieuwe leef- en beweegtuin. Die 
ligt, midden in de wijk, recht tegenover woningen van Dichterbij. De tuin stimuleert beweging en 
gezondheid. De bewoners van Dichterbij maken er al gretig gebruik van.  

Fysiotherapeut Britte Manders heeft per toestel een aantal oefeningen uitgewerkt. Daarmee kunnen 
cliënten zelf of met hulp van begeleiders actief aan de slag.  

Extra leuk is dat de leef- en beweegtuin ook gebruikt wordt door de buurt. Daardoor is het ook een 
ontmoetingsplaats. Er is altijd wel iemand in de tuin. Gezellig én gezond dus.  

 

  

 

Donderdag 18 april 2019 was de opening van de 3de en laatste fase van de leef- en beweegtuin in 

Tegelen. De leef- en beweegtuin bij De Nieuwe Munt is mede mogelijk gemaakt door Stichting 

SamenLeven. 

Namens de betrokkenen bedankt! 

  

http://stichtingsamenleven.nl/
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11. Ontvangen donaties 

Door de fusie van Stichting Steunfonds De Korf en Stichting Dichterbij is Stichting Steunfonds De Korf 
opgeheven. Omdat de doelstellingen van Stichting Steunfonds De Korf en Stichting SamenLeven  
nagenoeg overeenkomen is besloten dat de aanwezige financiële middelen van het eigen vermogen 
van Stichting Steunfonds De Korf worden overgedragen aan Stichting SamenLeven.  

12. Financiële positie van de Stichting SamenLeven 

Zie financieel verslag 2018.  

Tot slot 

Voor mensen met veelal een verstandelijke en soms ook lichamelijke beperking iets extra’s kunnen 
doen, dát is ons doel.  

We richten ons op zaken die niet uit reguliere middelen gefinancierd (kunnen) worden; die anders dus 
niet haalbaar zijn. Om het leven van de cliënten van Dichterbij net dát beetje aangenamer te maken.  

Kortom het niet-vanzelfsprekende toch binnen handbereik te brengen. 

Bestuur Stichting SamenLeven. 

 

 

http://stichtingsamenleven.nl/

