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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  

Stichting SamenLeven is een onafhankelijke stichting, die initiatieven en activiteiten steunt, die niet uit 
het reguliere budget van Stichting Dichterbij bekostigd kunnen worden.  
 
Het leidend thema voor Stichting SamenLeven is het ondersteunen van Dichterbij cliënten bij 
deelname aan (reguliere) maatschappelijke activiteiten op het gebied van welzijn, sport en recreatie.  
 
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 2019 

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  Ambtelijk secretaris - webbeheerder  
 

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

3. ANBI 

Stichting SamenLeven is volgens de wet een "Algemeen nut beogende instelling" en is als zodanig 
erkend door de Belastingdienst.  

Als donateur van Stichting SamenLeven, een ANBI, mag u uw gift(en) aftrekken van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de 
donateur en de Stichting SamenLeven de gift(en) vastleggen in een overeenkomst. 

 

  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.  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/periodieke_giften_laten_vastleggen
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Op de website is o.a. de volgende oproep opgenomen. 

Spreekt de doelstelling u aan en waardeert u de werkwijze van SamenLeven? Wilt u ook iets doen?  

U kunt het werk van 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 
Stichting SamenLeven te Gennep. 

5. Website 

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

Als een Dichterbij medewerker of familielid een wens in vervulling wil zien gaan voor cliënten van een 
woon- of dagbestedingsgroep 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 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.  

6. Contact Cliëntenraad Dichterbij - Familievereniging Dicht-bij 

In 2019 heeft er, door omstandigheden, geen 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 plaatst met enige regelmaat een artikel 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, om de websitebezoeker te informeren, een link geplaatst naar elkaars website. 
.  
Het bestuur van 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. 
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7. Werkwijze bestuur Stichting SamenLeven 

Het bestuur van Stichting SamenLeven heeft in dit kalenderjaar 5 maal vergaderd. In de 
vergaderingen worden de aanvragen besproken.  
 
Stichting SamenLeven is een onafhankelijke stichting, die initiatieven en activiteiten steunt, die niet uit 
het reguliere zorgbudget bekostigd kunnen worden.  

8. De aanvragen / wensen 

De belangrijkste doelstelling van Stichting SamenLeven is het realiseren van projecten / wensen van 
(groepen) cliënten van Dichterbij. In 2019 heeft Stichting SamenLeven een groot aantal vragen voor 
financiële ondersteuning ontvangen.  
 
Bij kleine aanvragen is Stichting SamenLeven voldoende flexibel om snel op een aanvraag in te 
kunnen spelen. Bij grotere projectaanvragen nodigt het bestuur de aanvrager uit om de aanvraag te 
komen toelichten.  
 
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.  
 
Een goedgekeurde aanvraag heeft een bepaalde geldigheidsduur van verzilvering. 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 20 aanvragen ingediend waar er 17 van zijn toegewezen, 2 afgewezen en 1 nog in 
behandeling. Een definitieve uitbetaling van de toezegde bedrag vindt pas plaats op het moment dat 
aanvrager kan aantonen dat de totale financiering rond is.  
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Aanvrager Evenement Omschrijving Jaar Status 
Externe aanvrager 
voor Dichterbij 
cliënten 
 

 

 

Zondag 8 maart 2020 
WinterZonFestival. 
 
Op deze dag gaan 
ongeveer 1200 mensen 
met een lichamelijke of 
geestelijke beperking weer 
genieten van een hele dag 
zang en dans. De 
hoofdartiest is Xander de 
Buisonjé. 

2019 Toegewezen 
 

Diverse regio’s   Ontwikkeling spel 
Brandveiligheid 

2019 Toegewezen 

Ouder cliënt  Aankleding tuin met 
picknicktafel, picknickbank 
en schommel 

2019 Toegewezen 

Externe aanvrager 
voor Dichterbij 
cliënten 

 Snorkellessen G-zwemmen 
Uden 

2019 Toegewezen 

Zus cliënt  Aanschaf mobiele lintzaag 2019 Afgewezen 

Zus cliënt  Aanschaf John Deere 
Gator 

2019 Afgewezen 

Regio Noord/Midden  a snoo Aanschaf Qwiek.up en 
transportkar 

2019 Toegewezen 

Regio Noord/Midden 
 

 

Nationale Buitenspeeldag 
2019 
 
 
 
 
 
 

2019 Toegewezen 

Regio Noord/Midden  Aanschaf duofiets 2019 Toegewezen 

Regio Noord/Midden 

 

NLdoet dagje uit  
20 cliënten Velp 

2019 Toegewezen 

Regio West  Aanschaf plateaufiets 2019 Toegewezen 

Regio West  Aanschaf Qwiek.up 2019 Toegewezen 

Regio West   Aanschaf belevingstafel 2019 Toegewezen 

Regio West  Aanschaf netschommel 2019 Toegewezen 

Regio Oost  Aanschaf duofiets 2019 Toegewezen 

Regio Oost   Aanschaf duofiets 2019 Toegewezen 

C. Regio Oost  Aanschaf duofiets 2019 Toegewezen 

Regio Oost  Realisatie 
activiteitengebouw 

2019 Nog in 
behandeling 

Regio Oost  Aanschaf duofiets 2019 Toegewezen 

Regio Zuid  Aanschaf 4 ipads 2019 Toegewezen 

  

http://stichtingsamenleven.nl/projects/aanschaf-belevingstafel
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
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.buurtplein.nl/nieuws/buitenspeeldag-2018/&psig=AOvVaw1E7yKoI6wkksG48qBOb6mq&ust=1590417322139000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiX_czczOkCFQAAAAAdAAAAABAg


 
 

 
7 

9. Dankbetuigingen  

 

Waauw!  

 

Stichting SamenLeven maakte het voor ons mogelijk dat we 4 iPads hebben kunnen aanschaffen. 

Op deze manier krijgen wij de mogelijkheid om deelnemers van de dagbesteding te stimuleren met het 

leren lezen van woordjes of een actie-reactie spelletje. Zo zijn we in de gelegenheid om hun talenten te 

benutten en uit te breiden. 

Bedankt! 

Basisgroepen Mikado Horst 
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Fun2Go duofiets voor Sneeuwheide 3 Gennep 

 

Sinds december 2019 hebben wij op Sneeuwheide 3 een super mooie en moderne Fun2Go duofiets 
tot onze beschikking. De aanschaf van deze fiets is mede mogelijk gemaakt door Stichting 
SamenLeven. 

Op Sneeuwheide 3 wonen 5 ouder wordende mannen met een verstandelijke beperking. Wij zijn 
ontzettend blij met onze nieuwe fiets! Wekelijks wordt er, soms met een vrijwilliger en soms met de 
begeleiding, door onze cliënten op gefietst. De mannen vinden het heerlijk dat ze er nu vaker uit 
kunnen en lekker samen kunnen fietsen. Super dat dit nu mogelijk is! 

Bedankt Stichting SamenLeven! 

Sneeuwheide 3 Gennep  
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Belevenistafel  

Op maandag 25-11-2019 is de Belevenistafel geleverd op de Teugenaarstraat in Oss. Wat een feest!  

Begin 2019 hebben we, via de eHealth uitleenservice de Belevenistafel, mogen lenen. Wij zijn een hele 

gemêleerde groep cliënten; (jong) volwassenen van ernstig meervoudig beperkt tot hoog niveau. Omdat ieder op 

zijn eigen niveau kan spelen, heeft de belevenistafel voor ons een enorme meerwaarde.  

Zo zit je soms met een bewoner een filmpje 

te kijken, soms ballonnen kapot te slaan op 

het beeldscherm en een andere keer bingo 

te spelen met z’n vieren.  

Onze cliënten zijn alerter, leren door te 

spelen en genieten van de muziek. 

We hebben op een hele andere manier 

contact met elkaar! 

 

 

 

 

Na de huurperiode is de belevenistafel weer naar een andere groep gegaan. We konden de belevenistafel 

eigenlijk niet meer missen. In samenwerking met de leverancier van de Belevenistafel hebben we een 

crowdfunding opgezet. Familie, vrienden, begeleiding is ingezet. Ook hebben we diverse scholen en stichtingen 

aangeschreven voor hulp of een donatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In oktober 2019 liep dit bedrag al aardig hoog op. En toen kregen wij het fantastische nieuws dat Stichting 

Samenleven, met een enorme donatie, het bedrag ging aanvullen tot de aankoopprijs van de Belevenistafel.  

Hier zijn de cliënten, hun verwanten en ook wij als begeleiding enorm blij mee en dankbaar voor.  

Teugenaarstraat Oss   
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10. Ontvangen donaties 

Donatie         € 55,00 
Uit nalatenschap        € 101.361,90    

11. Financiële positie van de Stichting SamenLeven 

Zie financieel verslag 2019.  

Tot slot 

Voor mensen met veelal een verstandelijke en soms ook lichamelijke beperking iets extra’s 
doen, dát is ons doel. Om het leven van de cliënten van Dichterbij net dát beetje aangenamer te 
maken.  

We richten ons op zaken die niet uit de reguliere middelen van Stichting Dichterbij gefinancierd 
(kunnen) worden; die anders dus niet haalbaar zijn.  

Kortom het niet-vanzelfsprekende toch binnen handbereik te brengen. 

Bestuur Stichting SamenLeven 

http://stichtingsamenleven.nl/

