
Jaarverslag Vrienden van de SWOS, 2019. 
  
Bestuur 
Gedurende het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur als volgt:  
Voorzitter : de heer Jacques Aalders, Vice Voorzitter en tevens afgevaardigde van het bestuur van de 
SWOS : mevrouw Brigitte Sprokholt, Penningmeester : de heer Frits de Vries, Secretaris en tevens 
afgevaardigde van het bestuur van de SWOS: mevrouw Linda Kruit. Statutair kan het bestuur bestaan 
uit maximaal 5 leden en bestaat er dus een vacature die gedurende het verslagjaar niet is ingevuld. 
Bestuursleden zijn Vrijwilligers en/of voormalige Vrijwilligers en/of leden van het bestuur van de 
SWOS van de laatste categorie maximaal 2 leden. 
De vergaderingen zijn altijd bijgewoond door mevrouw Idelette Sleurink, directeur van de SWOS.  
Communicatie tussen bestuursleden onderling en met de directie hebben veelal plaatsgevonden via 
email. Hierdoor is het aantal fysieke vergaderingen beperkt gebleven tot twee. Tijdens die 
vergaderingen zijn in ieder geval de via mail geïnitieerde en genomen besluiten bekrachtigd. 
 
Zaken die in 2019 passeerden. 
De volgende uitgaven zijn gedaan of onderwerpen zijn besproken. 
Een aantal zaken is in 2018 door de Stichting besloten maar hebben hun effect en/of realisatie pas in 
2019 gekregen. Het gaat hier om de Duo fiets die gestald wordt bij het SWOS kantoor maar op vraag 
beschikbaar is voor OC De Drie Eiken, Soesterberg. De zoektocht naar een stalling in Soesterberg gaat 
door. 
 
Mede op initiatief van de SWOS is aan het einde van  het verslagjaar een project opgezet met de 
naam Pop-up museum. Een door de gemeente rondtrekkend museum dat naar verwachting vele 
bezoekers zal trekken. Bij de opzet, realisatie  en tentoonstelling zelf zijn vele senioren betrokken 
onder begeleiding van museum conservatoren. De tentoonstellingen hebben plaats gevonden in de 
periode mei/juni 2019 en werden als zeer positief ervaren door bezoekers van de tentoonstelling en 
bewoners van Daelhoven en Molenschot.  De Stichting heeft reeds in 2018 bijgedragen aan de kosten 
van het Pop-up museum. 
 
De SWOS is gestart met een nieuwe dienstverlening te weten het in gesprek gaan met Senioren en 
samen op zoek gaan naar individuele vrije tijdsbesteding en hobby ontwikkeling thuis of vanuit huis. 
Hiertoe is een Seniorencoach Tijdsbesteding aangesteld. Op deze manier wil de SWOS 
tegemoetkomen aan de vraag naar deze dienstverlening. Aangezien het hier een nieuwe dienst 
betreft en dus niet was opgenomen in de budgetaanvraag voor 2019 heeft de Stichting een bijdrage 
gegeven voor de initiële kosten. 
 
Het initiatief “Wandellint” is in 2019 van start gegaan. Door Soest/Soesterberg lopen 8 wandel routes 
die ook met een app op een smartphone te navigeren zijn. Ook zijn de routes duidelijk gemarkeerd. 
De routes, waaronder een rolstoel-vriendelijke route, zijn in eerste instantie bedoeld voor senioren 
die daardoor in beweging blijven. 
De Stichting heeft toegezegd een bijdrage te leveren voor één van de fitness toestellen langs de 
route. Op het moment van schrijven van dit verslag zijn de routes al wel in gebruik maar de plaats 
van het fitness apparaat is nog niet bepaald. 
 
Door financiering van de Stichting was het mogelijk om de vrijwilligers van de SWOS te voorzien van 
een cap met de naam ‘Vrienden van de SWOS’. Dit ter verbetering van de herkenbaarheid en de 
naamsbekendheid van de SWOS. Het is de bedoeling dat vrijwilligers bij de uitoefening van hun 
vrijwilligers werk deze cap dragen. 
 
Het project Mantelzorg ontbijt is al jaren een succesvolle actie. De gemeente heeft te kennen 
gegeven dit niet meer te kunnen financieren. Daar de organisatie en uitvoering altijd al in handen 



was van de SWOS is het besluit genomen om het te continueren. De Stichting heeft een bijdrage 
geleverd om dit voor 2019 mogelijk te maken. 
 
De Stichting Vrienden van de SWOS heeft in 2019 een aanmerkelijke financiële bijdrage geleverd aan 
de SWOS.  
Deze bijdrage is onder meer ten goede gekomen van de Seniorenbus, waarmee onder meer niet te 
claimen schade aan de bus gefinancierd is, en heeft gediend ter dekking van onvoorziene extra 
personele lasten.  
 
Zoals vermeld in de statuten worden gelden aangewend om de SWOS (in financieel opzicht) te 
ondersteunen bij investeringen of uitgaven die noodzakelijk zijn in de uitvoering van de activiteiten, 
voor zover de SWOS die niet kan financieren uit haar reguliere geldstromen. De uitgave kan niet 
worden verstrekt ter afdekking van optredende (budgettaire) tekorten.  
Het bestuur is zich ervan bewust dat de reserves aan de hoge kant lijken te zijn. Echter, het is ook 
belangrijk dat de Stichting zijn doelstellingen goed in de gaten houdt. Alleen op die manier kan de 
Stichting langdurig een ondersteuning blijven voor de activiteiten en diensten die de SWOS initieert. 
 
De Stichting verkrijgt haar inkomsten uit de gelden van sponsoring zoals uitingen op de 
Seniorenbussen en uit de opbrengst van giften. Al enkele jaren vertonen de sponsor inkomsten een 
lichte terugval. Het wordt steeds moeilijker om nieuwe sponsors te vinden wanneer een contract 
met een bestaande sponsor afloopt. Er moet rekening worden gehouden met een behoorlijk lagere 
opbrengst in 2020 en de daaropvolgende jaren als gevolg van de invloed van de Corona crisis op de 
Soester middenstand. 
 
Financieel 
De financiële jaarrekening van 2019 is hieronder weergegeven. Het verslag en de juistheid van de 
transacties en het verslag zijn door een kascommissie gecontroleerd; hun verslag dd. 9 april 2020 is 
aan het bestuur toegezonden. Het bestuur van de stichting heeft de financiële jaarrekening 
vastgesteld in haar vergadering dd. 11 mei 2020 
 
De inkomsten van de Stichting zijn dit verslagjaar grotendeels afkomstig van de opbrengst van de 
reclame op de twee bussen van de werkgroep Seniorenvervoer. Sponsors geven daarmee te kennen 
de SWOS te willen sponsoren.  
De uitgaven richten zich op de doelgroep van de SWOS en worden in de meeste gevallen door de 
directie van de SWOS aangevraagd. 
 
Het Bestuur, 11 mei 2020 
 


