
 
 Stichting Vrienden van Trivium locatie P.C. Borsthuis /Het Hof 
 
Al in de beginjaren van Het Borsthuis, toen nog gevestigd aan de Kievitstraat in Hengelo, is de 
Stichting Vrienden van het Dr. P.C. Borsthuis opgericht. De aanleiding was dat bewoners, 
familieleden of nabestaanden graag met een donatie uiting wilden geven aan hun waardering en 
dankbaarheid voor de ontvangen zorg. De vriendenstichting beheert sindsdien deze spontane giften 
en kan daarmee een jaarlijks programma van activiteiten bekostigen. Wij willen als Vrienden-
stichting financieel bijdragen aan een gezellige sfeer en een prettige leefomgeving voor de bewoners. 
Ook worden eenmalige acties gefinancierd, zoals de aanschaf van een piano of de plaatsing van een 
biljarttafel, een tweepersoons e-bike zodat bijna iedere cliënt samen met een bezoeker lekker kan 
fietsen.  
Bij de planning van investeringen zorgt het stichtingsbestuur ervoor dat zoveel mogelijk bewoners 
bereikt worden. Activiteiten als huifkartochten en feestavonden worden afgewisseld met activiteiten 
op kleinere schaal voor bedlegerige bewoners zoals ‘concert aan het bed’. Het gaat altijd om iets 
extra’s dat niet bekostigd kan worden uit reguliere zorgbudgetten.  
 
 
Het bestuur van de stichting besteedt veel aandacht aan een optimaal financieel beheer, zodat 
continuïteit van de uitgaven mogelijk blijft. In het stichtingsbestuur is zowel gedegen financiële 
kennis als bekendheid met cliëntenbehoeften aanwezig. Regelmatig is er overleg met het 
management, de zorgprofessionals en de cliëntenraad om te bepalen welke investeringen gedaan 
zullen worden. De wensenlijst van cliëntenraad en medewerkers is van groot belang en vormt het 
uitgangspunt bij de besluitvorming. Dit beleid komt tot uiting in onderstaande weergave van 
bestedingen in de afgelopen jaren en overeengekomen bestedingen in 2017. Bij de planning voor 
2018 blijft hetzelfde beleid van toepassing. 
 
De vriendenstichting is niet actief op het gebied van fondsenwerving. Naamsbekendheid wordt 
slechts bevorderd door de naam van de stichting te vermelden bij de uitvoering van activiteiten of 
gedane aankopen. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor geïnvesteerde tijd en moeite.  
 
Contactgegevens  
Stichting Vrienden P.C. Borsthuis p/a Bergweg 39 7557 BS Hengelo  
E mail  m.schreuder.hoenkamp@xs4all.nl 
tel. 074-2424896  
fiscaal nummer: 805142629  
Bestuursleden: 
 dhr. dr.ir. Henk Hoogstraten, voorzitter  
mw. mr. Mariëlle Schreuder, secretaris  
dhr. Ton Geerdink, penningmeester  
mw. drs. Martine van der Reijken 
 
De belangrijkste in 2013 bekostigde activiteiten:  
- plaatsen biljart 
 - diverse muzikale optredens  
- 6 huifkartochten  
- tweepersoons e-bike voor cliënt en begeleider  
 
De belangrijkste in 2014 bekostigde activiteiten: 
 - muzikale evenementen op de kamer of voor grotere groepen  
- dansmiddagen; uitjes in de omgeving  
- persoonlijke verwendagen (schoonheidsspecialisten e.d.)  



- “ongezonde dag”: jaarlijkse patat-wagen op het buitenplein incl. kroketten, mayonaise etc.  
- plaatsen van mooie zitbanken in de nieuwe tuin van Het Borsthuis/Het Hof  
- een computer met groot scherm speciaal voor spellen/quizzen in de groep maar ook voor 
geheugentrainingen. 
 
De belangrijkste in 2015 bekostigde activiteiten:  
- de ‘Franse dag’ 
- de ‘Themaweek Boerderij’ 
- ‘verwendag’  
- een klassiek huiskamerconcert 
- een bloemschik workshop 
- elektrisch ondersteunde hometrainer  
- belevingstuin voor Het Hof  
- groot flatscreen (heel grote tv) voor de theaterzaal  
 
De belangrijkste in 2016 bekostigde activiteiten:  
- Diva’s dichtbij: leuke muziek 
- Huifkartocht voor alle bewoners  
-  Tovertafel  : levendig spelen vooral ook voor dementerende cliënten 
- Muziek optredens van Cas en Cor en de  Swingmasters in de huiskamers incl hapje en drankje 
- Braintrainer Plus 
- Stampotbuffet restaurant Hoogspel Delden 
 
Een greep uit de in 2017 geplande activiteiten: 
- Klassiek huiskamerconcert 
- Huifkartocht voor alle bewoners 
- Beautydagen mmv een schoonheidsspecialiste 
- Uitstapje naar Grolsch, 
- Grote Zomerfair 
- Boottocht voor 6 groepen bewoners 
- Kinderboerderij met markt en crêperie 


