Jaarverslag Stichting Vrienden Kloosterakker 2017
DOELSTELLING
De Stichting welke is opgericht 22 november 2011 stelt zich ten doel financiële
ondersteuning te bieden bij het realiseren van activiteiten die het welbevinden en de
leefomgeving van bewoners van Kloosterakker ten goede komen en waarvoor binnen het
reguliere budget geen financiële ruimte is.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het houden van acties, het
organiseren van activiteiten tevens bieden we de mogelijkheid om vriend te worden van
de stichting.
De Stichting Vrienden van Kloosterakker is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 54026199 en heeft de ANBI status en is geregistreerd onder nummer
8511.22.838.
De Stichting kent geen beloningsbeleid alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis
verricht.
SAMENSTELLING BESTUUR
Voorzitter
Mevrouw G. (Greetje) Westerhof-Wijnstra.
Secretaris
De heer A.G. (Anco) Bierman.
Penningmeester
De heer B.(Bertus) Boer.
Lid
Mevrouw R. (Ronnie) Meijer- de Vos.
Lid
Mevrouw J.(Jeanette) de Lange.
Voor het web-beheer en aanspreekpunt voor het wijkcentrum
Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Kloosterveen.
Contactpersoon
Namens Icare
Mevrouw A.(Annette) Hovenkamp Dagbestedingscoach
Kloosterakker.
Het bestuur is dit jaar zes keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Daarnaast
twee keer voor een overleg betreffende de organisatie van een activiteit.
Vrijwilligers
De stichting heeft bij de voorjaarsactiviteit en de kerst inloopmiddag samengewerkt met
enkele stagiaires en vrijwilligers.
Financiën
Om een regelmatige geldstroom te generen waardoor de stichting haar werk kan blijven
doen en te voldoen aan de doelstelling is er een blijvende behoefte aan geldelijke
bijdragen. Het bestuur besteedt hier dan ook continue aandacht aan. In De Treffer het
ontmoetingscentrum van Kloosterakker worden kaarten en boeken verkocht. Tevens
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staat er een spaarpot in de vorm van een vogelhuisje voor giften en een vrijwillige
bijdrage voor de koffie en thee.
Vrienden van de stichting worden jaarlijks aangeschreven en er worden activiteiten
georganiseerd. De stichting klopt aan bij het bedrijfsleven, stichtingen en fondsen. Ook
ontvangt de stichting donaties van familieleden en anonieme gevers.
Naamsbekendheid is belangrijk voor de stichting. Via de website, flyers, interne
nieuwsbrief , Vriendennieuws en persberichten wordt aandacht gevraagd voor de
stichting.
Dit verslagjaar is er een financiële bijdrage geleverd aan:
• 5 jarig bestaan Stichting
• diverse activiteiten voor bewoners via dagbestedingscoach
• hapjes/drankjes/muziek bij verkoopmiddag kniepertjes
• vernieuwing bloembakken entree P garage en hal bij MFA
• beplanting plantenbakken etages
Beknopt financieel overzicht
Baten
Giften
Donaties
Rabo projectenfonds
Verkoop diversen bij activiteiten
Rente bank
Totaal

€
€
€
€
€

€4954,00

Lasten
5 jarig jubileum
Geschenken bewoners
Activiteiten bewoners/dagbestedingcoach
Investeringen
Inkoop diversen voor activiteiten
Bankkosten
St. Kosten
Totaal
Reservering activiteiten

2790,00
580,00
600,00
968,00
16,00

€
€
€
€
€
€
€

1411,00
419,00
2114,00
280,00
303,00
137,00
130,00
€4794,00

€160,00

Activiteiten
Mei 2017.
17 mei stond in het teken van het 5 jarig bestaan van Kloosterakker en de Stichting
Vrienden van Kloosterakker. Met medewerking van het MFA en vele vrijwilligers was er
voor bewoners van Kloosterakker en hun familie een feestmiddag. Een muzikaal
programma met het duo Klevende Liefde en een muziek café van de ROSA.
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Juni 2017
Kloostervesteval.
Evenement voor iedereen in Kloosterveen. Doel Ontmoeten, Beleven, Verbinden.
De organisatie was in handen van Stichting Prokkel, Vaart en Welzijn, Icare, Rabobank,
Brasserie De Veste, St. Vrienden Kloosterakker, Plateau kind centrum Het Sterrenschip en
Assen voor Assen. De stichting was met een informatie stand aanwezig.
December 2017
Bestuur en vrijwilligers hebben voor een dag de bakkerskleren aangetrokken. Er zijn
circa 2500 kniepertjes gebakken voor de inloopmiddag die een paar dagen later plaats
vindt.
Twee feestelijke kerst inloopmiddagen voor bewoners en familie met kniepertjes, hartige
hapjes en advocaat met slagroom. De muzikale omlijsting was in handen van het Hennie
Kunstman op accordeon.
Het bestuur heeft zich aangemeld bij de actie “Help Nederland vooruit” van het ING
Nederland fonds. Het initiatief van het bestuur waarvoor een steuntje in de rug wordt
gevraagd is de Kloosterakker vanaf 10 december 2018 om te toveren in een Winter
Wonderland. Het initiatief is door ING gehonoreerd en maken daardoor kans op een
donatie. Daarvoor zijn veel stemmen nodig. Medewerkers, familie en anderen zijn door
middel van een actie brief gevraagd te stemmen op het initiatief. Ten tijde van het
opstellen van dit verslag is informatie ontvangen dat de Stichting is geëindigd op de derde
plaats en een donatie van € 2000,00 zal ontvangen.
Nieuwsbrief
Dit verslagjaar zijn er twee nieuwsbrieven uitgegeven in een oplage van 125 stuks. De
nieuwsbrieven zijn intern verspreid en verzonden aan familie, donateurs en vrienden van
de stichting. De nieuwsbrief is ook op de website van de stichting na te lezen.
Plannen 2017
De Stichting had voor 2017 een aantal plannen gelanceerd waaronder een tovertafel en
zeehond robot. Deze plannen zijn niet gerealiseerd en worden in 2018 wederom
opgenomen.
Plannen voor 2018
§ Etalagepoppen m/v om kleding naar item te showen
§ Uitstapjes bewoners
§ Huiskamerconcerten
§ Kloosterakker in Winter Wonderland.
Slotwoord.
Wij zijn al onze donateurs, vrienden, anonieme schenkers, zakelijke partners, personeel,
stagiaires, en vrijwilligers heel dankbaar voor hun ondersteuning in welke vorm dan ook.
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In 2018 willen we de relaties intensiveren en uitbreiden. Daarnaast streven we ernaar de
bekendheid van de Stichting Vrienden van Kloosterakker onder bewoners en
ondernemers van de wijk Kloosterveen te vergroten.
Familieleden, bezoekers en relaties worden van harte uitgenodigd om betrokken te zijn
bij onze activiteiten van Kloosterakker, uiteraard zijn ook personeel, vrijwilligers,
relaties, donateurs en vrienden van harte welkom.
Datum: augustus 2018
Stichting Vrienden van Kloosterakker
Ada Felix
Tijdelijk Voorzitter (ingaande januari 2018)

……………………………….

Bertus Boer
Penningmeester

………………………………
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Anco Bierman
Secretaris

……………………………….
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