
 

Algemeen Verslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Da tum : 29 december 2014   

 K enm er k : VvS-AV-01 

 Ond e r w e r p :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam   

Stichting Vrienden van SAM 

 

RSIN 850652108 

 

KvK 52893162 

 

Postadres 

Boddens Hosangstraat 98, 7002 JA Doetinchem 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stichting Vrienden van SAM 
Op 21 juni 2011 werd de stichting Vrienden van SAM opgericht. 

Het doel: verkrijgen van gelden voor het realiseren van plannen 

die niet binnen de normale exploitatie van SAM, stichting voor 

speciaal onderwijs, en de daarmee verbonden scholen 

gefinancierd kunnen worden, en voorts al wat hiermee 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Het doel van de 

stichting kan niet zijn het maken van winst. 

De stichting tracht haar doel onder anderen te verwezenlijken 

door: Het inzamelen van middelen bij bedrijven, ouders en 

verzorgers van leerlingen en oud leerlingen en anderen.  

 

De Stichting Vrienden van SAM wil ervoor zorgen dat de kinderen het nog leuker vinden op school, nog meer 

zullen genieten en zich daardoor beter ontwikkelen. Het nog leuker maken op school is mogelijk door te zorgen 

voor extra voorzieningen, zoals nieuwe speeltoestellen, verbeteringen aan de speelplaatsen en activiteiten die 

niet uit het reguliere budget kunnen worden bekostigd. 

 

Aanloop periode en wisselingen in het bestuur 
  In de eerste periode was het vooral zoeken naar de juiste weg, de juiste middelen en de 

juiste mensen. Ook binnen het bestuur zijn er de nodige bewegingen geweest. Na 

een start met vier bestuursleden is Eric van Arragon het bestuur in januari 2012 

komen versterken. Stefan Rutten en Gerard Klaassen hebben na een periode van 

voortvarende inzet helaas het bestuur moeten verlaten. Eind 2014 zag ook Ferdinand 

ter Haar zich genoodzaakt de bestuurswerkzaamheden te beëindigen. Thans weet een 

vier koppig bestuur zich vanuit de school vergewist van drie ondersteunende 

agendaleden. 

 

Comité van Aanbeveling en Vrienden 
De Stichting weet zich gesteund door een breed Comité van aanbeveling die het gedachtengoed van de 

Stichting een warm hart toedraagt. Inmiddels hebben wij als Stichting vele vrienden mogen begroeten. En dat 

is fijn. Immers, onze Vrienden maken het mogelijk om de kinderen van SAM blij te maken met buitenschoolse 

activiteiten zoals theaterbezoek en sport! 

 

Eerste wapenfeit 
In april 2012 is het dan zover. De eerste grote activiteit 

vindt plaats in Amphion. Alle 500 kinderen van SBO SAM 

trokken naar Amphion om samen met Sander en 

collega’s van Warboel een clip op te nemen. Een upload 

van dit filmpje naar YouTube (http://youtu.be/OOSuy-

Y4MFA) geeft een mooie impressie van dit feest. 

Fantastisch om uit de mond van Amphion personeel te 

horen dat de kinderen zich zo voortreffelijk gedragen 

hebben. Tja, dat zijn onze kinderen: Structuur, 

Aandacht en Motivatie!



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viering eerste Lustrum  

Met het oog op de viering van het eerste lustrum van SBO SAM op 10 juni 2013 heeft 

de Stichting Vrienden van SAM zich ingezet om een kermis te realiseren op het 

schoolplein van de locatie Van Limburg Stirumlaan. Alle leerlingen waren uitgenodigd en 

met hen hun ouders, broertjes of zusjes, Opa, Oma, vriendjes, vriendinnetjes en nog 

veel meer. Een geweldig succes, 

mede dankzij de inzet van veel 

vrijwilligers. Een draaimolen, een 

rad van fortuin, een patatkraam, 

Dans je Fit, van alles was er te 

doen. De kinderen konden zelfs 

Sumo-worstelen met de algemeen directeur. Een kans 

die velen zich niet lieten ontglippen. Natuurlijk gaven ook 

het Comité van Aanbeveling en het bestuur van de 

Stichting acte de présence. Gelukkig werkte het weer 

mee zodat we kunnen terugkijken op een fantastische 

middag. 

 

 

Voetbalwedstrijd De Graafschap 
SBO SAM ondersteund de regio vanuit Doetinchem. En Doetinchem is onlosmakelijk 

verbonden met De Graafschap. Een verbinding die ook via Comité van Aanbeveling en 

Vrienden bevestigd wordt. Door één van onze vrienden is het mogelijk gemaakt om met een 

50-tal kinderen van SAM een 

wedstrijd van de Graafschap 

te bezoeken. Dat was niet 

alleen voor de kinderen een 

geluk. Ook brachten de 

kinderen geluk: de 

Graafschap won 

deze wedstrijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Speculaas verkoop tijdens intocht Sinterklaas 
De intocht van Sinterklaas op het Simonsplein werd ook in 2013 weer groots 

opgezet. De eer moest hoog gehouden worden nadat de intocht van 2012 tijdens 

het gala 'Goudenpepernoot 2012' tot beste Sinterklaasintocht van Nederland werd 

verkozen! Begeleid door Warboel en de Original Pepernote Rockband was er een 

groot feest. Het bestuur heeft zich, samen met het Graafschap college, ingezet om 

verse speculaas te verkopen. De geur van heerlijk speculaas begeleide de 

verkoop. En natuurlijk werd er verteld over SBO SAM en de Vrienden van SAM. 

Aan het eind van de middag waren we helemaal ‘los’ en konden we als Stichting 

de opbrengst van € 512,50 in ontvangst nemen. 

 

Hoogtepunt in 2014 
Een echt hoogtepunt mogen we de Doetinchem Run, de D’Run, wel noemen. 

D'Run is het enige hardloopevenement dwars door het centrum van Doetinchem, 

waarbij de deelnemers de unieke mogelijkheid krijgen om binnen het afgezette 

parcours in het centrum van Doetinchem hun rondes lopen. De eerste D'Run vond 

zondag 22 juni 2014 plaats 

en leverde een geweldig 

bedrag op van € 15.000,- 

voor onze Stichting. Een 

ware happening voor 

Doetinchem en omgeving. 

Wat een energie kwam er 

los tijdens dit groots door 

onder ander Atletiek 

Vereniging Argo en de Junior 

Chamber International Doetinchem georganiseerde festijn. Een filmpje op Facebook haalde binnen de kortste 

keren ruim 5000 vertoningen! 

 

Schaatsen 
Aan het eind van het jaar werd er weer de inmiddels 

traditionele BAX-schaatsbaan gebouwd op het 

Simonsplein te Doetinchem. Uit onverwachte hoek kreeg 

de locatie Boddens Hosangstraat een aanbod om 

gesponsord te komen schaatsen. Gelet op het slechte 

weer en zeker in verband met de veiligheid heeft onze 

Stichting het vervoer naar en vanaf het Simonsplein 

geregeld. Hulde aan Gelderesch Reizen die het lukte op 

zo’n korte termijn iets onder het motto ‘Vriend van SAM’ 

te regelen. 

 

Anonieme gift 
Aan het eind van 2014 werd de Stichting aangenaam verrast door een anonieme schenking van € 20.000,--.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rotary Fakkels 
De Rotaryclub heeft gedurende een hele periode tuinfakkels gemaakt. Leden hebben, 

samen met bestuursleden van de Stichting, enkele zaterdagen hout gekapt dat 

hiervoor gebruikt is. Na een periode van drogen konden deze fakkels aan de man 

gebracht worden. De opbrengst, het mooie bedrag van € 2.000,--, is inmiddels door 

onze Stichting ontvangen. 

 

Vooruit kijken 
Aan het eind van 2014 willen we graag vooruit kijken. Nu al weten we dat we 

Véronique Lamers binnenkort blij kunnen maken. Zij verzorgt voor alle drie de locaties 

muzieklessen en heeft dringend behoefte aan een nieuw keyboard. De Vrienden van SAM maken het mogelijk 

dat zij deze kan aanschaffen. 

 

De beloofde Pannakooi wordt uiteindelijk een Multifunctioneel speelveld. Veel voorwerk is inmiddels verzet. 

Denk daarbij aan keuze voor de locatie, benaderen leveranciers, overleg school, etc. Zoals het er nu naar 

uitziet kan in het voorjaar van 2015 de schop in de grond. De schenking van de Rabobank Graafschap-Midden 

ten bedrage van € 4.500,-- komt hiermee uitstekend tot zijn recht. 

 

Tot slot 
Dit alles heeft de Stichting Vrienden van SAM samen met de Vrienden de afgelopen tijd mogelijk kunnen 

maken. Het Bestuur van de Stichting zal zich blijven inzetten om de kinderen van SAM die extra’s te kunnen 

geven op sportief en sociaal-cultureel vlak die niet uit het reguliere budget gerealiseerd kunnen worden. Wilt u 

het Bestuur hierbij helpen? Dan mag! Onze Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor 

u fiscaal aantrekkelijk kunt helpen. Neem bij vragen gerust contact met ons op. 

 

 

 

 

Namens het Bestuur: 

 

Voorzitter       Secretaris 

Leo ten Have       Eric van Arragon 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stichting Vrienden van SAM 
Mede mogelijk gemaakt door onze Vrienden! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


