Activiteiten Stichting Vrienden van Arkemheen in 2012/2013.
Vanaf 17 maart 2012 is de stichting weer nieuw leven ingeblazen, de directeur heeft niet langer
zitting in het bestuur en er zijn twee nieuwe leden geworven.
De stichting bestaat nu uit: Elza van de Weerdhof, voorzitter; Tinie Schuurman, secretaris en Gijs van
de Mheen, penningmeester.
Vanaf die tijd laten wij regelmatig wat van ons horen via ’t Bijblijvertje en zijn we een folder gaan
ontwikkelen. Tevens brengen wij onze stichting onder de aandacht van bewoners en familie.
Eind 2012 heeft de stichting de bewoners van Arkemheen een eindejaarsattentie uitgereikt in de
vorm van een fotolijstje/memoblokje.
In 2013 heeft de stichting zich opgeworpen als promotor van de nieuw aan te schaffen rolstoelbus
voor de bewoners van Arkemheen.
De drie bestuursleden van de stichting hebben zich daarom actief ingezet om sponsors te
benaderen, donateurs te werven en ons rekeningnummer beschikbaar te stellen. Deze acties zijn
succesvol geweest.
Tevens zijn er contacten gelegd met de werkgroep t.b.v. de rolstoelbus.
Eind 2013 is overgegaan tot de aanschaf van een rolstoelbus, op 21 januari 2014 zal de
sleuteloverdracht plaatsvinden. Sponsoren zullen hierbij uitgenodigd worden.

(concept)Beleidsplan 2014/2015.
De Stichting Vrienden van Arkemheen bevordert de betrokkenheid van de inwoners van Nijkerk,
Hoevelaken en omgeving bij Arkemheen.
Tevens wil de stichting het (financieel) mogelijk maken dat er activiteiten voor bewoners en
eventueel andere ouderen in de wijk kunnen worden georganiseerd. Ook aanschaf van materialen,
benodigd voor ontspanning en activiteiten van bewoners, behoort tot de mogelijkheden.
Voorwaarde is dan dat deze activiteiten en materialen niet gefinancierd kunnen worden uit het
reguliere budget van Amaris Arkemheen.
Medio 2016 zal de nieuwbouw van Arkemheen gereed zijn en zullen er in het nieuwe gebouw 43
zorgwoningen worden gerealiseerd en 16 plaatsen voor senioren met een PG-indicatie. Het verschil
met het huidige zorgcentrum zal groot zijn, denk hierbij bv. aan het activiteitenaanbod. De stichting
wil zich de komende twee jaar gaan beraden over wat zij kan betekenen voor de bewoners van de
zorgwoningen, hierbij rekening houdend met alle veranderingen die plaats gaan vinden in de zorg.
Ook zal in 2014 de financiële en administratieve verantwoording c.q. afrekening m.b.t. de bus nog
plaatsvinden en afgerond worden.
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