
 

Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Sprank 2018 Cliëntversie 

 

 
 

Hier zie je Jonathan Schumacher en Cherida Garconius op de foto. 

Zij  zijn, als cliënt, lid van de Cliëntenraad van Sprank.  

Verder zijn lid van de Cliëntenraad: Lieuwe Boonstra (voorzitter), Froukje Pool,  Jan Schreuder,  Wilma Pruim,  

en Jan Haaijer. Zij zijn verwanten van cliënten van Sprank.   

Albertheke Brand is secretaris van de Cliëntenraad. 

 

 

Beste bewoner, 

 

Hierbij sturen we jullie een jaarverslag van de Cliëntenraad van Sprank. 

Hierin kun je lezen wat de Cliëntenraad in 2018 allemaal gedaan heeft. 

 

In de Cliëntenraad zitten 2 bewoners van Sprank. 

Jonathan Schumacher uit Amersfoort en Cherida Garconius uit Roden. 

De andere mensen zijn een vader of moeder en een zus van bewoners van Sprank. 

En er is een secretaris, zij heet Albertheke Brand.  

Zij maakt alles klaar voor de vergaderingen. 

En ze schrijft ook alles op wat er in de vergaderingen gezegd wordt. 

  

De  Cliëntenraad vergaderde in 2018 zes keer. 

Eerst vergaderen we zonder de bestuurder.  

De bestuurder is de baas van Sprank. 

Daarna komt de bestuurder ook mee vergaderen.  

Dat is mevrouw Anne Westerduin. 

 

Bij Sprank gebeuren een heleboel dingen. 

In Bunschoten is een nieuw huis geopend. 

Wij zijn bij de opening van het gebouw geweest. 



 

Ook werkt Sprank straks met een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). 

Daarin staan dingen van bewoners. 

Daar kun je via de computer in kijken. 

Jonathan heeft meegekeken hoe dat eruit ziet. 

En hij heeft de mensen van Sprank gezegd: 

Dit is goed en dat is niet goed.  

 

Sprank vroeg aan de Cliëntenraad: 

Willen jullie meedenken bij veranderingen bij het telefoneren? 

Straks kan er in de huizen niet meer met een vaste telefoon gebeld worden. 

Maar dan moet iedereen bellen  met een mobiele telefoon. 

Cherida vroeg om te kijken of er ook mensen zijn die dat niet kunnen. 

Voor die mensen schaft Sprank nu een speciale mobiele telefoon aan. 

 

We hebben ook een nieuwsbrief gemaakt. 

De cliënten lazen die nieuwsbrief. 

Nu weten we wat jullie goed vinden aan de nieuwsbrief. 

En wat beter kan. 

We gaan in 2019 door met het schrijven van nieuwsbrieven. 

 

Een jaar is zo voorbij.  

We zijn blij dat alle vergaderingen goed zijn gegaan. 

En dat we het goed hebben met elkaar. 

We beginnen elke vergadering ook met bijbellezen en gebed. 

 

We vinden het belangrijk om God onze Vader te vragen of Hij ons helpt. 

En we vragen of God voor de mensen bij Sprank wil zorgen. 

En of Hij wil zorgen voor de mensen die daar wonen en hun familie. 

Zo beginnen we we het nieuwe jaar ook weer. 

 

Dit jaarverslag komt ook op de website van Sprank te staan. 

Daar heeft de Cliëntenraad een gedeelte voor zichzelf. 

Probeer ons daar maar eens op de zoeken. 

De begeleiding kan je daarbij ook helpen. 

 

Je hebt daar wel een inlogcode voor nodig. 

Als je die niet weet, mail ons dan. 

Dan sturen wij jullie de code. 

Je kunt mailen naar cliëntenraad@stichtingsprank.nl 

 

Een hartelijke groet van de Cliëntenraad, 

 

Lieuwe Boonstra (voorzitter) 

Froukje Pool (secretaris) 


