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Stichting Vrienden van het Afasiecentrum
Hersenletsel is meestal onomkeerbaar en kan bij volwassenen leiden tot een
breuk in de levenslijn. Door afasie kan men moeite hebben met
communiceren (lezen, begrijpen, praten en schrijven), concentreren of
onthouden, chronisch vermoeid of overprikkeld zijn en/of slecht tegen licht- en geluidsprikkels
kunnen: het kan mensen isoleren en vereenzaming ligt op de loer. Meedoen in de
maatschappij vraagt om begrip en erkenning voor de blijvende gevolgen van NAH. Het contact
met lotgenoten en de inzet van ervaringskennis draagt bij aan zingeving en een optimaal
zelfredzaam en gelukkig leven.
Het Hersenletsel- en Afasiecentrum in Capelle aan den IJssel, een expertisecentrum voor
iedereen die te maken heeft met NAH, werkt nauw samen met de patiëntenvereniging
Hersenletsel.nl en biedt in de regio ruim 20 jaar interdisciplinaire behandeling, professionele
begeleiding en ondersteuning op maat. Mensen met NAH en hun naasten staan centraal.
Het centrum ondersteunt hen zodat ze de regie over hun leven kunnen behouden of
verkrijgen met behandeling, begeleiding, zorg, cursussen, activiteiten en ontmoeting.
Het Praatatelier van het Hersenletsel- en
Afasiecentrum biedt activiteiten aan die vrij
toegankelijk zijn (er is geen verwijzing of
indicatie nodig).
Om deze activiteiten mogelijk te maken en
mensen met communicatie beperkingen door
hersenletsel hun plek in de samenleving
(terug) te geven is geld nodig. Sinds de
oprichting in december 2006 spant de
Stichting Vrienden van het Afasiecentrum
zich hiervoor in.
Onze bestuursleden blijven zich inzetten om de
activiteiten voor mensen met afasie onder de
aandacht te brengen van een breed publiek en
financieel te ondersteunen.
Dit doen we vanuit onze visie op welzijn,
eigen kracht en samenwerking:
“De weg is lang en je kunt het niet alleen.”

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Afasiecentrum spreekt zijn waardering uit
voor allen die zich inspannen voor het Praatatelier en legt in dit jaarverslag verantwoording
af voor het gevoerde beleid van 1 januari tot 31 december 2021.
Capelle aan den IJssel, 8 juni 2021.
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Bestuurssamenstelling
In 2021 bestond het bestuur uit:
De heer C. Donker
Mevrouw M.A.H. Verschaeve
De heer H. Leenen
Mevrouw J. Overbosch
Mevrouw S. Siepel
De heer J. Ooms
De heer P.J. Kern
Allen zijn gezamenlijk bevoegd.

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid

Activiteiten die de participatie ondersteunen
De stichting Vrienden van het Afasiecentrum stelt zich tot doel het welzijn van mensen met
afasie te vergroten en faciliteert bijzondere welzijnsactiviteiten door het werven van
donateurs, de verkoop van Kunstkaarten en het aanvragen van subsidie voor de activiteit
Afasie en Schilderen en waardering van de vrijwilligers.

Beeldend communiceren en ‘Afasie en schilderen’
Onze stichting vraagt subsidie aan bij de Stichting Marline Fritzius
om op diverse dagen ‘Afasie en schilderen” mogelijk te maken.
Na een hersenletsel hebben mensen vaak motorische beperkingen door een eenzijdige

verlamming of coördinatiestoornissen. Ook het vermogen om op creatieve wijze om te gaan
met onverwachte gebeurtenissen, op ideeën te komen, oplossingen te verzinnen en ideeën
om te zetten in daden is heel lastig voor mensen met hersenletsel.
Beeldend communiceren geeft mensen met cognitieve functiestoornissen en talige
beperkingen de mogelijkheid hun executieve en motorische vaardigheden te trainen, zich
beter te uiten en op non-verbale wijze in contact te komen met de samenleving. Het activeren
van de motorische kernen in de hersenen door middel van tekenen, schilderen en boetseren
is belangrijk omdat zowel de motorische schrijfbewegingen als de beeldvorming in de
hersenen op deze wijze kunnen verbeteren. Dit heeft een gunstige werking op het herstel en
behoud van geleerde vaardigheden.
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In het Hersenletsel- en Afasiecentrum aan de Linie 5 worden cliënten getraind in
bovengenoemde vaardigheden. In de inspiratieruimte worden ze gestimuleerd kennis te
maken met activiteiten ‘beeldend communiceren’ en na de trainingsfase kunnen ze instromen
in een van de teken- of schildersgroepen van
Afasie & schilderen.
Het aanbod van de schildercursussen met
professionele kunstenaars wordt inmiddels
op diverse locaties Dagactiviteiten van De
Zellingen aangeboden. Het wordt niet
gefinancierd met gemeentelijke subsidie. Op
maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag
schilderde men in de wijken Oostgaarde en
Schollevaar in Capelle aan den IJssel.
Bekendheid generen
Onze verjaardagskalender, wenskaarten en kerstkaarten zijn nog steeds te bestellen op
www.afasie.nl/praatatelier. De inhoud van ons stripverhaal : ‘Alles anders?’ blijft actueel en
wordt nog steeds online besteld. Het laat zien dat het ook voor gezinsleden soms lastig is
deel te nemen aan het maatschappelijk leven als een van je ouders communicatie- of
motorische beperkingen heeft. Het verhaal is uit het leven gegrepen met de ervaringen van
deelnemers en hun gezin.

Bijzondere welzijnsactiviteiten
In 2021 speelden de maatregelen Covid-19 nog een belangrijke rol bij het organiseren van
activiteiten. Grote evenementen zoals de Kunstmarkt ging niet door.
Gedurende het jaar konden deelnemers van het Praatatelier op diverse dagen in kleine
groepjes deelnemen aan bijzondere activiteiten.
Excursies
werden
beperkt
tot
buitenevenementen zoals lunches
en wandelingen buiten.
Ook ging
de traditionele Kerstlunch niet door.
De vrijwilligers van het Praatatelier
en de Vrienden
kregen hun
Kerstpakket thuisgestuurd.
Dank zij de medewerking van
tuincentrum Jaarsveld konden de
Vrienden van het Afasiecentrum
bijdragen aan de organisatie van de
barbecue voor vrijwilligers en
ervaringsdeskundigen.
De weergoden waren ons goedgezind en de ruime en gezellige
buitenruimte werd gezellig ingericht.
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Een aantal vrijwilligers en ervaringsdeskundigen
werden in het zonnetje gezet.
Onze jubilarissen ontvingen een bloemetje.
We kijken terug op een heel geslaagde en
gezellige bijeenkomst waar iedereen op gepaste
afstand kon genieten van het gezelschap, de
mooie omgeving en hoopvol uitsprak: We hopen
dat dit volgend jaar ook weer mogelijk is.
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Financiële verantwoording
Balans per 31 december 2021
Activa
Voorraad kaarten / kalenders
Debiteuren
ING-bank
ING-spaarbank
Kas
Vooruitbetaald zeilen
Totaal

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019
€
€
€
335
394
1.500
2.876
1.098
1.171
3.145
5.264
1.848
30.500
32.000
39.000
69
83
109
0
0
0
36.925

38.839

Passiva

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019
€
€
€
Algemene reserve
28.506
29.169
29.480
Crediteuren
51
1.302
5.780
Reservering activitei transitie
0
0
0
Reservering muziek en zang
8.368
8.368
8.368

43.628

Totaal

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019
€
€
€
12.882
9.090
14.448
60
225
17
195
1.000
283
0
0
3.340
0
0
1.010

Lasten

36.925

38.839

43.628

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Baten
Subsidies
Kaart-, Kalenderverkoop e.d.
Giften en donateurs
Bijdrage zeilen
Bijdrage kerstlunch
Nadelig saldo *
Totaal

663

1.190

502

13.800

11.505

19.566

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019
€
€
€
Subsidies
Stichting Marline Fritzius
Gem. Capelle ad IJssel
Overige bijdragen

11.916
966
0

8.078
1.012
0

12.594
1.104
750

Totaal

12.882

9.090

14.448

Activiteiten
Kosten vrijwilligers
Diversen incl. rentebate
Voorziening subsidie MF

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019
€
€
€
12.205
9.163
18.308
1.000
1.114
1.209
595
1.228
49
0
0
0

Voordelig saldo

SPECIFICATIES: lasten
Activiteiten
Schilderen
Zeilen
Kerstlunch

0

0

0

13.800

11.505

19.566

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019
€
€
€
12.205
0
0

9.163
0
0

12.664
3.449
2.195

12.205

9.163

18.308

* Over het boekjaar 2020 heeft een correctie plaatsgevonden i.v.m. een bijstelling van de bijdrage uit het MF-fonds.
Dit leidt tot een hoger nadelig saldo over 2020.
Toelichting
Het gehele jaar was er een beperking in de activiteiten vanwege het Covid-19 virus.
Dit is zichtbaar in zowel de uitgaven, als in de verkregen subsidies en bijdragen.
Uit de jaarrekening 2021 van de Stichting Vrienden van het Afasiecentrum blijkt een stabiele financiële situatie.
Er was over 2021 een gering nadelig saldo, dat trendmatig lijkt.
Daardoor bestaat bij het bestuur de overtuiging dat een wat groter vermogen nodig is, wil de Stichting de komende
jaren haar werkzaamheden en ondersteuning kunnen uitbreiden.
Een van de middelen hiertoe is het genereren van meer inkomsten uit giften en donaties.
Voor het overige zal het beleid van de Stichting Vrienden in 2022 ongewijzigd blijven.
De stichting is opgericht op 19 december 2006. Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vastgesteld door het bestuur op 8 juni 2022

6

