Jaarverslag 2017 Stichting Vrienden van Convivio
Algemeen
Convivio heeft het welzijn van haar ouderen hoog in het vaandel. Vrijwilligers kunnen daar
een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarnaast bestaat behoefte aan materialen die het
regulier budget niet toestaan. Vandaar dat in het oktober 2015 de Stichting Vrienden van
Convivio is opgericht.
Het bestuur bestaat uit:
- Robèrt de Cock; voorzitter
- Marian Matijsen; penningmeester
- Karin van Sprang; secretaris
- Marc Jansen; algemeen bestuurslid
- Kees Brekelmans; algemeen bestuurslid
In 2017 is het bestuur 10x bij elkaar gekomen. Tijdens de vergaderingen stonden de
agendapunten in het teken van de vrijwilligers en de mogelijkheden onderzoeken om geld te
genereren.
De zorgondernemers zijn 2x aanwezig geweest. Op deze avonden is informatie uitgewisseld
tussen Convivio en Stichting. Belangrijke bespreekpunten waren:
- Inspectiebezoek Huis Convivio
- Verhuizing Huis Convivio
- Verhuizing dagbesteding
In november 2017 is Convivio IGZ-proof bevonden! De Stichting feliciteert zorgondernemers,
medewerkers en vrijwilligers van Convivio met dit resultaat! Er is hard gewerkt om dit
resultaat te bereiken.

Schenkingen, giften en donaties
Naar aanleiding van het verscherpt toezicht van de inspectie heeft de Stichting besloten wat
terughoudend op te treden wat betreft het werven van donaties. Publiciteit was helaas te
weinig positief om naar te kunnen verwijzen. Een belangrijk aandachtspunt om geld op te
halen was de achtertuin van Huis Convivio in de Goirkestraat. Om in aanmerking te komen
voor fondsen is het noodzakelijk een gedegen plan aan te bieden. Zorgondernemers waren
druk met de inspectie en zagen geen kans een dergelijk plan uit te werken.
Toch heeft de Stichting niet stil gezeten. Er is onderzoek gedaan naar welke fondsen
aangeschreven kunnen worden. Één van die fondsen was het Jopie-Fonds. Deze is
aangeschreven en heeft een mooi bedrag beschikbaar gesteld.
Ook de Rabobank heeft enkele donaties gedaan. Convivio heeft samen met enkele andere
zorginstellingen ‘Tilburg Zilver Zingt’ mogelijk gemaakt en de Rabobank heeft hier een
financiële bijdrage aan geleverd.
Voor de eerste keer hebben we meegedaan aan de Rabobank-Clubkas-Actie. Bewegen is
belangrijk voor de doelgroep. Vanuit Convivio kwam de vraag voor een duofiets. De
Rabobank-Clubkas-Actie hebben we dit doel meegegeven.
Het bedrag was helaas lang niet genoeg om een duofiets aan te schaffen. Daarom is het idee
ontstaan om in 2018 een benefietconcert te organiseren. Hoewel geld een belangrijke
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drijfveer daarvoor was, was ook het creëren van naamsbekendheid én een leuke middag
organiseren voor bewoners en cliënten van Convivio al snel minstens zo belangrijk.

Vrijwilligers
Het bestuur volgt de activiteiten van de vrijwilligers op afstand. Het werven en begeleiden
van de vrijwilligers ligt in de dagelijkse praktijk bij de medewerkers van Convivio. Het bestuur
draagt zorg voor de vrijwilligersovereenkomsten en betaling van de
vrijwilligersvergoedingen.
In 2017 zijn diverse nieuwe vrijwilligers gevonden. In Huis Convivio worden enkele
vrijwilligers ingezet als ondersteuning bij de huiskamer. Zij helpen bij het ontbijt, maar ook
bij de dagelijkse activiteiten.
Daarnaast zijn er vrijwilligers actief die zich richten op beweegactiviteiten met de bewoners.
Bij de dagbesteding zijn er vrijwilligers die de gastvrouwrol hebben. Hierbij ondersteunen zij
de activiteitenbegeleiders met huishoudelijke taken, met activiteiten en ondernemen zij zelf
ook activiteiten met cliënten, zoals een praatje, spelletje, wandelen, knutselen, braintraining
etc.
Maar naast de dagelijkse activiteiten hebben de vrijwilligers in 2017 ook hun ondersteuning
geleverd bij bijzondere activiteiten zoals de feestweek, bezoek aan een dansvoorstelling of
het project ‘voelen’. Vier studenten van de opleiding ‘Psychologie’ van Fontys Hogescholen
hebben een creatieve middag georganiseerd.
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