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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 2020 

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.  

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?  

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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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 

De website fungeert als PR instrument.  

- Wellicht worden lezers, door de op de website gegeven informatie, geprikkeld om Stichting 
SamenLeven financieel te steunen.  
 

- 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.  
 

- Bij de toewijzing van een financiële ondersteuning wordt van de aanvrager een verslag met 
foto´s of filmpje gevraagd voor plaatsing op de website.  

6. Contact Cliëntenraad Dichterbij - Familievereniging Dicht-bij 

In 2020 heeft er, mede door de coronapandemie, geen overleg plaatsgevonden met de bestuursleden 
van de Cliëntenraad van Dichterbij en de bestuursleden 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 sluit 1x per jaar aan 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. 
 

7. Werkwijze bestuur Stichting SamenLeven 

Het bestuur van Stichting SamenLeven heeft in dit kalenderjaar 3 maal vergaderd. In de 
vergaderingen worden o.a. de aanvragen besproken.  
 
Stichting SamenLeven is een onafhankelijke stichting, die initiatieven en activiteiten steunt, die niet uit 
het reguliere zorgbudget bekostigd kunnen worden.  
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8. De aanvragen / wensen 

De belangrijkste doelstelling van Stichting SamenLeven is het realiseren van projecten / wensen van 
(groepen) cliënten van Dichterbij. In 2020 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 19 aanvragen ingediend waar er 16 van zijn toegewezen, 1 afgewezen en 2 ingetrokken door 
aanvrager. 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 
Activiteitencentrum 
Velp.  
 
 
 

NL DOET 
 

 
 

Financiering van de 
taxikosten ten behoeve 
van een cliënten 
verwendag. 
 
 

2020 Toegewezen. 
 

Moerbosch 
Heesch. 
     

 Aanschaf belevenistafel. 
 

2020 Toegewezen. 

Moerbosch 
Heesch. 
 

 Aanschaf duofiets. 2020 Toegewezen. 

Spitsbrug Afferden. 
 

 Aanschaf rolstoelfiets. 2020 Toegewezen. 

Hummeltjeshof 
Gennep. 
 

 Aanschaf belevenistafel. 2020 Toegewezen. 

Hummeltjeshof 
Gennep.  
 

 Aanschaf transportkar 
(voor belevenistafel). 

2020 Toegewezen. 

Activiteitencentrum 
groep 4 
Beukenlaan 9 Velp. 
 

Nationale 
Buitenspeeldag 

 
 

 2020 Toegewezen. 

Dr. Saal van 
Zwanenberglaan  
Heesch.  
 

 Aanschaf tovertafel. 2020 Toegewezen. 

Ergotherapeut  
Expertise Dichterbij  
 

Als duidelijk is dat de 
freerunbaan 
daadwerkelijk in Gennep 
gerealiseerd gaat 
worden zal Stichting 
SamenLeven een 
bedrag beschikbaar 
stellen voor de plaatsing 
van een of meer 
bewegingstoestellen die 
geschikt zijn voor de 
mindervalide Dichterbij 
cliënten. 
 

Realisatie van een 
freerunbaan in Gennep. 

2020 Nog in 
behandeling. 
 

Eldershof 1-2  Well. 
 
 

 Aanschaf van een 
Fun2Go duofiets. 
 

2020 Toegewezen. 
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Regio Oost. 
 

 Verplaatsing 
klokkenstoel. 
 

2020 Afgewezen. 

Winterheide 2-6, 
Struikheide 2-4, 
Hummeltjeshof en 
OPD de Sprong 
Gennep.  
 

 Aanschaf Cosmo. 2020 Aanvrager 
heeft de 
aanvraag 
ingetrokken.  

Winterheide 2-6, 
Struikheide 2-4, 
Hummeltjeshof en 
OPD de Sprong  
Gennep. 
 

 Aanschaf van een Kojo 
oogbesturingscomputer. 

2020 Aanvrager 
heeft de 
aanvraag 
ingetrokken. 

Dagbesteding 
Wissel en Merapi 
Overasselt.  
 

 Aanschaf van een 
belevenistafel. 

2020 Toegewezen. 
 

Dagbesteding ’t 
Veld te Uden.  

  

 Aanschaf van een 
Fun2Go duofiets. 

2020 Toegewezen. 
 

Ziep Ottersum.  Aanschaf audiovideo-
systeem. 
 

2020 Toegewezen. 

Kastanjelaan Velp.  
 

 Aanschaf trampoline. 2020 Toegewezen. 

Projectgroep 
WAUW festival. 
  

Dichterbij WAUW 
festival voor cliënten, 
verwanten,  
medewerkers en 
vrijwilligers.  
 

 
 
 

Aanschaf bakpakketjes 
(voor de festival box). 
 
Aanschaf 
receptenkaarten (voor 
de festival box). 
 
  
 

2020 Toegewezen. 
 

Dagbesteding 
Groenbedrijf 
Milsbeek.   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realisatie 
droomwerktuin. 
 

2020 Toegewezen. 
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9. Dankbetuigingen  

Hallo bestuur Stichting SamenLeven, 
 
In januari heeft Kastanjelaan 15 Dichterbij de trampoline in ontvangst mogen nemen die wij van jullie 
gesponsord hebben gekregen. We zijn er tot op de dag van vandaag hartstikke blij mee.  
 
We hebben samen met de cliënten dit verslagje gemaakt en wat foto’s uitgezocht. De foto’s zijn,  
i.v.m. privacy redenen, aangepast. 
 
Namens de cliënten en collega’s hartstikke bedankt! 
 
Cliënten & medewerkers Kastanjelaan 15 Velp 
 
 
 
 
 

 

 

 

Beste Stichting SamenLeven, 

Sinds 15 december 2020 hebben wij de, door Stichting SamenLeven gesponsorde, duofiets op de 
dagbesteding ’t Veld in Uden in gebruik. 
 
Onze cliënten gaan altijd met veel plezier met ons en de duofiets op pad. Het is een super fijne fiets, 
die uitgerust is met een mandje en een spiegel om alles goed te kunnen zien. Het is fijn om in 
beweging te zijn en te genieten van de omgeving.  
 
Wij hopen op nog veel mooie fietsdagen. 
 
Namens cliënten en medewerkers van ’t Veld in Uden nogmaals bedankt!  
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15 september 2020. 

Een update vanuit het WAUW festival promotieteam! 

Afgelopen week ging het WAUW festival promotieteam op pad binnen de Dichterbij regio’s om de 
festival pakketten, waar Stichting SamenLeven een financiële bijdrage voor geleverd heeft, te 
bezorgen.  
 
Blij verrast waren de ontvangers van de festivalpakketten. Naast de festivalpakketten werden ook de 
kleurplaten uitgereikt. Een aantal locaties werden nog eens extra verrast met een heerlijke vlaai. 
 
Het was weer een feestje!  

WAUW festival promotieteam 
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10. Ontvangen donaties 

     
Donaties       € 1.042,15   

11. Financiële positie van de Stichting SamenLeven 

Zie financieel verslag 2020.  

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 een 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/

