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Inleiding 

Stichting De Vrienden van de Nieuwe Brug is opgericht d.d.23 april 2015.  

Het doel van Stichting van de Vrienden van De Nieuwe Brug is in artikel 2 van de oprichtingsakte / 

statuten beschreven.  (Zie hieronder beschreven). 

 

Artikel 2: De Stichting de Vrienden van heeft ten doel: 

a. Het ondersteunen van de Stichting De Nieuwe Brug, gevestigd in Spijkenisse, gemeente 

Nissewaard. 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

c. De Stichting tracht haar doel met alle wettige middelen te verwezenlijken. 

 

De doelstelling van Stichting De Nieuwe Brug: het bieden van mogelijkheden tot vorming en 

ontspanning van geestelijk gehandicapten in Nissewaard en omgeving, waarbij hun individuele en 

sociale-ontwikkeling centraal staat, wordt financiële, waar mogelijk en noodzakelijk,  in de toekomst 

gesteund door de Stichting De Vrienden van Stichting De Nieuwe Brug. 

 

De Stichting De Nieuwe Brug heeft een aantal activiteiten waarvoor  financiële  middelen 

noodzakelijk zijn. De Stichting De Vrienden van de Nieuwe Brug zal hierin trachten (mede) te 

voorzien.  

Verder ondersteunt de Stichting De Vrienden van Stichting De Nieuwe Brug, die nieuwe initiatieven 

welke worden ondernomen om de verdere vereenzaming tegen te gaan van de doelgroep.  

 

Te denken valt aan het financieel ondersteunen van het houden van  1x per maand een Line Dance 

avonden o.l.v. een (gast) docent;  

Het, indien noodzakelijk, financieel ondersteunen van workshops, waar de Stichting De Vrienden van 

zal voorzien in een bijdrage in de materialen, waardoor deelname voor alle deelnemers mogelijk is.  

 

Aantallen deelnemers en vrijwilligers van Stichting De Nieuwe Brug die ondersteunt wordt door de 

Stichting Vrienden van de Nieuwe Brug:  

 

De Stichting De Vrienden van de Nieuwe Brug ondersteunt de Stichting De Nieuwe Brug die op dit 

moment gemiddeld 250 deelnemers kent en 114 (onbetaalde) vrijwilligers. 
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Organisatie van de Vrienden van de Stichting 

De Stichting bestaat geheel en alleen uit vrijwilligers en wordt niet (mede) aangestuurd door een 

(koepel)organisatie waarin ook betaalde krachten werken. 

Bestuur 

Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris (samen het bestuur)  

De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

Voorzitter  : De heer D. Kindermans 

Secretaris  : De heer J van der Rest  

Penningmeester : De heer R. Mirer 

 

 

Veiligheid 

Om de deelnemers van Stichting De Nieuwe Brug te kunnen begeleiden zijn er diverse vrijwilligers die 

een EHBO diploma in stand houden. Daarnaast is er een speciale training voor het omgaan met 

defibrillator. Een aantal vrijwilligers is getraind in het omgaan met de AED apparatuur. Daarnaast 

wordt er jaarlijks een ontruimingsoefening gehouden en wordt er aandacht besteed aan het omgaan 

met de meest voorkomende ziekteverschijnselen: b.v. epilepsie. 

Het voorzien van financiële ondersteuning, indien noodzakelijk, van de wandelgroep.  

De wandelgroep van Stichting De Nieuwe Brug dient te beschikken over getrainde verkeersregelaars, 

aar oor er per jaar ij de “ti hti g zo’  15 odig zij . Zo der deze erkeersregelaars is geen 

deelname mogelijk aan de avondvierdaagse en houdt de wandelclub op zaterdag op met te bestaan. 

De Stichting De Vrienden van de Stichting De Nieuwe Brug zullen, indien nodig,  zorgen dat hiervoor 

goede opgeleide docenten ingehuurd kunnen worden, of dat de cursusgelden als deze niet door de 

Stichting zelf kunnen worden gedragen, worden vergoed. 

 

De Stichting De Vrienden van De Nieuwe Brug zal tevens bijdrage, indien een deelnemer financieel 

niet aan een activiteit mee kan doen,  zodat alle activiteiten die georganiseerd worden door Stichting 

De Nieuwe Brug, toegankelijk zijn voor al haar deelnemers. 

Deze ondersteuning zou ook kunnen bestaan uit het verstrekken van de juiste kleding/schoeisel. 

 

Redactie clubblad. 

De Stichting de Nieuwe Brug heeft een periodiek genaamd BRUGNIEUWS. De redactie verzorgt 

maandelijks dit periodiek. De Stichting Vrienden van zullen de acquisitie voor advertentie (mede) 

verzorgen, waardoor dit blad zich in de toekomst zelfstandig kan bedruipen. Het blad wordt 

ver e ig uldigd ij het Oude Raedhuijs  ee  edrijf dat erkt et verstandelijke of 

verstandelijk/lichamelijke beperkten, deelnemers die ook tot de doelgroep van de Stichting behoren. 

Door het (mede) ondersteunen van het uitbesteden van deze werkzaamheden is er een zinvolle 

dagbesteding voor de doelgroep aanwezig. 
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Onderhoudscommissie: 

De Stichting De Nieuwe Brug heeft voor het kleine onderhoud (voor rekening van de huurder) een 

aantal vrijwilligers beschikbaar. Mochten er extra voorzieningen nodig zijn dan zal de Stichting De 

Vrienden van (mede) zorg dragen voor een bijdrage in de noodzakelijke kosten. 

Nieuwe ontwikkelingen vanaf 2015 en later 

In 2015 is de Stichting De Nieuwe Brug gestart met een computercursus. Uiteraard afgestemd op het 

niveau van de individuele deelnemer. In 2016 zal dit worden gecontinueerd.  

Als deze groep verder wordt uitgebreid zal de Stichting De Vrienden van een bijdrage leveren aan het 

aanschaffen van materialen. 

Tevens is in 2015 (bij wijze van proef) De Stichting De Nieuwe Brug gestart met een maandelijkse 

workshop, waarbij iedere maand een ander thema aan bod komt. Vooralsnog lijkt dit ook in 2016 te 

gaan gebeuren. De materialen voor het geven van deze workshops (uitsluitend geleid door 

vrijwilligers) zijn niet altijd dekkend ten opzichte van de zeer geringe financiële bijdrage van de 

deelnemers. De Stichting De Vrienden van kan voorzien in een bijdrage hierin zodat deelname voor 

alle deelnemers mogelijk is. 

 

Website. 

De Stichting De Vrienden van De Nieuwe Brug zal in 2015/2016 een website opzetten. Deze zal zo 

snel mogelijk opgezet gaan worden zodra hiervoor een deskundige zich bereid heeft verklaard dit te 

organiseren. Daarnaast zal de Stichting De Vrienden van de Nieuwe Brug ook de Stichting De Nieuwe 

Brug financieel ondersteunen bij het opzetten van een nieuwe website. De bestaande website is 

verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. 

 

Fondsenwerving: 

De Stichting De Vrienden van De Nieuwe Brug is voornemens door het organiseren van een aantal 

activiteiten om gelden te genereren. 

Te denken valt aan het houden van een verloting, het houden van een rommelmarkt, een 

boekenbeurs, een bloemenmarkt.  

Het benaderen van sponsoren; het verkrijgen van giften; het benaderen van donateurs. 
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Het beheren van de financiën. 

De financiën zullen op een gedegen wijze worden beheerd. Daarbij is te denken aan een risicoloos 

profiel. De gelden die beschikbaar worden gesteld, zijn vaak op zeer korte termijn nodig. 

 


