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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 2021 

De heer Leo Kranendonk  voorzitter - secretaris 
 
De heer Jo Martens   penningmeester 
 
De heer Leo van Stippent  lid 
 
Mevrouw Irma Scholtens  lid 
 
Mevrouw Erna Gerrits   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. 

  

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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  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?  

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 2021 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. 
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7. Werkwijze bestuur Stichting SamenLeven 

Het bestuur van Stichting SamenLeven heeft in dit kalenderjaar 4 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.  

8. De aanvragen / wensen 

De belangrijkste doelstelling van Stichting SamenLeven is het realiseren van projecten / wensen van 
(groepen) cliënten van Dichterbij. In 2021 heeft Stichting SamenLeven een groot aantal vragen voor 
financiële ondersteuning ontvangen.  
 
Bij aanvragen voor een geringe financiële ondersteuning is Stichting SamenLeven voldoende flexibel 
om snel op een aanvraag in te kunnen spelen. Bij grote 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 financiële ondersteuning tot de aanvraag.   
 
Een goedgekeurde aanvraag dient binnen 6 maanden verzilverd te worden. 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.  
 
De uitbetaling van het toezegde bedrag vindt pas plaats, onder overlegging van de facturen die hierop 
betrekking hebben, op het moment dat het aangevraagde definitief is uitgevoerd / ingekocht. 
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Aanvrager Omschrijving Jaar Status 
Ergotherapeut  
Expertise Dichterbij  
 

Realisatie freerunbaan 
Gennep: plaatsing   
bewegingstoestellen die 
geschikt zijn voor 
mindervalide Dichterbij 
cliënten. 
 

 2020 ingetrokken 
30-09-2021 
door 
aanvrager 

1. Smaragd Oss 
 

aankoop Fun2Go duofiets   
 

2021 toegewezen 

2. Oktoberstraat 1 - 3 Panningen  
 

aankoop Fun2Go duofiets   2021 toegewezen 

3. Oktoberstraat 1 - 3 Panningen 
 

aankoop Belevenis Tafel 
Hopla 
 

2021 toegewezen 

4. Straelseweg 317 a,b,c Venlo 
 

aankoop Fun2Go duofiets   2021 toegewezen 
 

5. Dagbesteding Kunstfabriek Oss 
 

duokunst project 2021 toegewezen 

6. Abdijlaan Uden 
 

aankoop 2de hands fiets 2021 toegewezen 

7. Activiteitencentrum 7 Beukenlaan 9 Velp  
 

 

snoezelstoel 2021 toegewezen 

8. Leemkuilenweg 1 - 1a Afferden 
 

aankoop Fun2Go duofiets 2021 toegewezen 

9. Struikheide 1 - 3 Gennep 
 

aankoop Fun2Go duofiets 2021 toegewezen 

10. Sneeuwheide 2, 4, 6 Gennep tuinset  
picknicktafel met rieten 
kap 
 

2021 toegewezen 
wijziging 
aangebracht in 
aanvraag 2019 
 

11. Baersdonck Kloosterstraat 76 
Grubbenvorst 
 

aankoop Fun2Go duofiets 2021 toegewezen 

12. Maasduinen Staete - Vlammertsehof 
Nieuw Bergen 
 

aankoop Fun2Go duofiets 2021 toegewezen 

13. Maxend 2 - 2a Nistelrode   
 

snoezelbad 2021 toegewezen 

14. Anna Cooth 64 Uden   
 

 

aankoop Fun2Go duofiets 2021 toegewezen 

15. Steffenberg 72 -74 Ottersum 
 

aankoop Fun2Go duofiets 2021 toegewezen 

16. Boomheide 17a, 19a, 25a Gennep aankoop Fun2Go duofiets 2021 toegewezen 

17. Winterheide 2 t/m 16 Gennep aankoop omiVista  
aankoop omiVista Mobii 

2021 nog in 
behandeling 
  

18. P. Lavrijsen (externe aanvrager) organisatie van het 
Winterzon Festival in 2022 
 

 

2021 toegewezen 
 
  

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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Aanvrager Omschrijving Jaar Status 
19. H. Akkersdijk (externe aanvrager) 

Zwemgroep Gennep 
aankoop hoog laag 
stretcher  

2021 nog in 
behandeling 
  

20. Raadhuisstraat 166 Panningen project Mijn Eigen Plan 2021 nog in 
behandeling 
 

21. Boomheide 7a Gennep aankoop Fun2Go duofiets 2021 toegewezen 
vervolgens 
ingetrokken 
door aanvrager 
 

22. Haartse Hoeve 
 

besteding nalatenschap  
 

2021 uitvoering 
volgens het 
ingediend 
plan 
 

9. Dankbetuigingen  

15-07-2021. 

Aan bestuur Stichting SamenLeven, 

Ik was al enige tijd zeer enthousiast over de beleeftafel. Maar ik dacht dat het een te kostbare investering zou zijn. Ik kaartte het 
aan bij de manager. Hij vertelde mij over de Stichting SamenLeven. Hier had ik nog nooit van gehoord. Daarna ben ik op de 
website van Stichting SamenLeven gaan kijken. Ik zag dat ik een onderbouwing moest schrijven waarom ik deze tafel zo graag 
zou willen hebben voor onze cliënten. Deze onderbouwing heb ik met de medewerking van de manager en de 
regiebehandelaar geschreven. 

Na een tijdje kwam het verlossende antwoord. Ja, Stichting SamenLeven gaat een bijdrage leveren. Toen weer snel in gesprek 
met de manager over het restantbedrag. Hier waren we samen zo uit. Er werd besloten, dat we de beleeftafel mochten gaan 
bestellen. Het is zo ver……. Sinds 3 weken is de beleeftafel in het bezit van onze woongroep 8 Oktoberstraat 1 & 3. Er wordt 
enthousiast aan gespeeld. Cliënten vragen zelf aan begeleiding of de tafel aan mag. Erg leuk om te zien en zeker de 
investering waard. 

 

Namens alle cliënten super bedankt!  

Groetjes, cliënten en begeleiding van de 8 Oktoberstraat 1 & 3 Panningen. 
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Maart 2022. 

Geachte bestuur, 

In 2021 heeft Stichting SamenLeven onze aanvraag voor financiële ondersteuning ten behoeve van 
de aankoop van een duofiets gehonoreerd. 

Helaas was het toegekende bedrag niet toereikend voor de aanschaf van de door ons gewenste 
duofiets. Middels andere wegen hebben wij het restantbedrag bij elkaar gekregen.  

Sinds 11 maart 2022 zijn wij de trotse bezitters van een mooie knalrode duofiets. We maken er 
dagelijks gebruik van en zien onze cliënten enorm genieten. De duofiets is dan ook een hele 
waardevolle aanvulling in de dagbesteding voor onze cliënten. 

Hartelijk dank voor jullie donatie!  

Cliënten en begeleiding van Boomheide 17a,19a en 25a. 
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Loes en Rianne presenteren Brandveiligheidsspel! 

Loes was bang voor brand en wilde daarom geen brandoefeningen doen. Begeleider Rianne sprak er 
met Loes over. Samen bedachten ze een oplossing: het brandveiligheidsspel. Dat is een bordspel dat 
brandoefeningen bespreekbaar én leuk maakt!  

Stichting SamenLeven financierde de ontwikkelingskosten van het brandveiligheidsspel. Na heel wat 
jaren door ontwikkelen werd het spel in oktober 2021 dan eindelijk officieel gepresenteerd.  

 

Brandveiligheid is een belangrijk thema bij Dichterbij. Iedere locatie doet jaarlijks een of meerdere 
brandoefeningen. Loes vond dat niet prettig. “Ik heb van dichtbij een brand meegemaakt”, legt ze uit. 
Ze bespreekt dit met begeleider Rianne Voermans. Samen komen ze op het idee om er een spel van 
te maken. “Een spel stimuleert om actief mee te doen, spelenderwijs leer je ook beter en onthoud je 
meer”, weet Rianne. Al sparrend kwamen ze samen tot een variant op Ganzenbord. Bij ons 
brandveiligheidsspel gaat het erom dat je de veilige verzamelplaats bereikt.” Ze geeft voorbeelden. 
“Wat doe je als iemand van de trap valt, wie bel je dan? En wat doe je als er boven brand uitbreekt en 
daar is nog iemand?” In totaal zijn het ongeveer 60 diverse vragen; over brand én veiligheid. Er zitten 
ook praktische opdrachten bij. Rianne: “Een opdracht is bijvoorbeeld dat een cliënt de zorgcentrale 
mag oproepen met de oproepknop. Ze weten dan hoe dit werkt en wat ze kunnen vragen en doen.” 
Omdat geen enkele locatie van Dichterbij hetzelfde is, zijn er ook lege kaartjes. “Daar kunnen locaties 
zelf vragen opschrijven. Dat kaartje mag dan op de locatie blijven en hoeft niet mee terug in de doos”, 
aldus Rianne. Ook andere cliënten hielpen mee. Samen knutselden ze pilotvariant. Eerst van karton, 
later kwam er een tweede versie van hout. Die is gemaakt door een cliënt bij een zorgboerderij. Die is 
al heel wat jaren in gebruik. 

Nu is er, na veel door ontwikkelen, een échte uiteindelijke versie. Een prachtig spel, uitgegeven door 
Wilco de Schouwer van Edubooks & Training uit Groesbeek. Door corona liet de presentatie even op 
zich wachten. “Fijn dat het nu eindelijk kan”, glunderen Rianne en Loes. “Fijn is ook dat je kunt 
doorpraten over vragen of opdrachten. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat ik erg moet uitkijken als ik de 
waterkoker gebruik. Ik ben nu niet meer bang voor brandoefeningen.” “Brandoefeningen zijn geen 
‘moetje’ meer, maar zijn leuk én zorgen voor bewustwording.” Overigens wordt in het spel niet alleen 
het thema brand behandeld, ook andere onderwerpen die te maken hebben met veiligheid worden 
behandeld.  

“Vooralsnog is dit spel alleen voor cliënten en begeleiders van Dichterbij. Zij kunnen het lenen via de 
regiosecretariaten van Dichterbij”, legt Rianne uit.  

Wil je een spel lenen? Neem contact op met je regiosecretariaat. 
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10. Ontvangen donaties / giften 

     
Gift ontvangen        € 100,00 
 
Ontvangen uit nalatenschap geoormerkt t.b.v. Haartse Hoeve  € 95.116,10 
Uitvoering volgens ingediend plan Haartse Hoeve.       

11. Financiële positie van de Stichting SamenLeven 

Zie financieel verslag 2021.  

Tot slot 

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

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 brengen. 

Bestuur Stichting SamenLeven 

http://stichtingsamenleven.nl/

