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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 2017 

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: 

 Uitje wensboom naar Vaarderhoogt de warme winterweken 
 DUO-fietstocht cadeau voor een bewoonster die honderd werd. 

 Zandsculptuur Garderen. 
 Dagje dierentuin afdeling Wonen met Zorg 4.  

 Dagje dierentuin afdeling Groepswonen zeven. 
 Individueel uitstapje met een bewoonster naar een 

blaaskapellenfestival. 



 Individueel uitstapje naar de binnenstad van Amersfoort. 

 Een tochtje met een vrachtwagen. 
 Lammetjes kijken. 

 High Tea voor de nieuwe bewoners. 

 
Van elke wens is een verslag gemaakt dat te lezen is in de map die wij de 

wensboom ligt. 

In 2018 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 
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