
Stichting Vrienden van de Koperhorst 

Jaarverslag 2016 

Doel van de Stichting 

De Stichting heeft als doel de bewoners van Verzorgingshuis De Koperhorst voorzieningen, 
ontspanningen en activiteiten te leveren waarin niet of een andere wijze kan worden voorzien. De 
middelen van de Stichting worden verkregen door donaties en sponsoring. De Statuten van de 
Stichting zijn in 2003 opgesteld door notaris J.R. Leenknegt en liggen ter inzage, na afspraak, op het 
kantoor van De Koperhorst. 

Bestuur 

Eind 2016  bestaat het bestuur van de Stichting Vrienden van de Koperhorst  uit de heren J.G. 
Verheij, voorzitter,  A.J. van Walsem, secretaris en mevrouw M. Guliker als penningmeester. 
 
De inkomsten en uitgaven worden door de administratie van het Verzorgingshuis De Koperhorst 
bijgehouden en gecontroleerd door een accountant. De Stichting is bij de Kamer van Koophandel 
Gooi en Eemland ingeschreven onder nummer 32 09 80 24. 
Het bestuur is onafhankelijk en onbezoldigd. 

WAT GEBEURDE IN 2016 

Sinds zes jaar werkt de St. Vrienden samen met de Activiteiten Begeleiding van de Koperhorst  onder 
de naam “De Wensboom”. Bewoners kunnen via deze boom, die in de hal van het huis staat, hun 
wens op een “blad” van de boom kenbaar te maken. Een keer in de zes weken wordt door de 
commissie de bladen uit de boom “geplukt” en kijkt men welke wensen vervuld kunnen worden. 

Vele wensen zijn door de jaren al vervuld, uitstapjes naar de stad Amersfoort maar ook naar de 
markt in Bunschoten Spakenburg.  Als begeleiding gaan vaak medewerkers /vrijwilligers van het huis 
mee, die bekend zijn bij de bewoners. De medewerkers doen dit in hun vrije tijd. Ook is een 
rondvaart  met de Waterlijn voor de mannen georganiseerd, met een lekker biertje na afloop. 

Vanuit de wensboom werden diverse wensen vervuld zoals: 

 Dagje Bunschoten 

 Bezoek aan het Scheepvaartmuseum 

 Dagje Hoorn 

 Dagje Vaarderhoogt. ( dit is inmiddels een jaarlijkse traditie en wordt aangeboden aan 
nieuwe bewoners) 

 Gebaksvitrine in het restaurant van de Koperhorst. ( inmiddels wordt hier elke dag vers 
gebak aangeboden, en word gretig gebruik van gemaakt) 

 Varen met de waterlijn 

 Bezoek aan het ouderlijk huis van een bewoonster 

De stichting heeft alle wensen uit de wensboom gefinancierd en mogelijk gemaakt, tevens leverde zij 
een bijdrage aan de volgende zaken: 

 muziekkorps en een bijdrage aan de feestmiddag wandel driedaagse 

 Een nieuw biljartlaken 

 Een installatie om muziek op usb te kunnen afspelen 

 



 

Dankzij een gift van de Stichting Roomsch Katholijk Liefdehuis konden wij een bijdrage geven voor de 
gordijnen/zonwering voor de verbouwde begane grond van De Koperhorst. 

 

Als bijzondere actie willen we hier noemen de aanschaf van twee “tovertafels”. Een Tovertafel is een 
kastje dat je boven een willekeurige eettafel hangt, dat 
allemaal beelden kan projecteren op de tafel. Zoals visjes, 
vlinders, of herfstblaadjes. Een infrarood sensor detecteert 
handen op de tafel. Zo kun je bijvoorbeeld blaadjes van de 
tafel vegen, visjes verjagen, of een bal overtikken. Het doel is 
om de apathie van dementerenden te doorbreken, en ze in 
beweging te brengen (zowel in lichaam als geest). Deze actie 
is opgestart door mevrouw Irene Veraart, wiens moeder in de 
Koperhorst verblijft. Dankzij haar tomeloze inzet is het gelukt. 
Wij danken de donateur en sponsoren die deze aanschaf 

mogelijk hebben gemaakt. 

 

In 2017 zullen wij de activiteiten van de stichting voortzetten en waar mogelijk uitbreiden. Dat 
betekent dat de wensboom wordt voortgezet en dat wij net als vorig jaar zoeken naar initiatieven en 
projecten die het leven van de bewoners van De Koperhorst veraangenamen. 

Als deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door onze donateurs en sponsoren.  Wij danken ieder die 
heeft bijgedragen  en we hopen dat wij ook in 2017 weer up uw bijdrage mogen rekenen. 

  

Namens het bestuur, 

   

 

 

 

 

J.G. Verheij       M. Guliker 

Voorzitter       penningmeester 

 

 

 

 



 

 

Amersfoort,  juni 2017 

 


