Jaarverslag Stichting Vrienden van Kloosterakker 2019
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 de 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 verkrijgen van vermogen door
middel van acties, donaties, legaat en/of schenking.
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. Schenken aan een ANBI stichting is onder bepaalde voorwaarden fiscaal
aftrekbaar. Zie hiervoor de website van de belastingdienst zoekoptie ANBI.
De Stichting kent geen beloningsbeleid alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis
verricht. Een eventuele onkostenvergoeding bestaat uit hooguit gemaakte reiskosten dan
wel secretariaatskosten.
SAMENSTELLING BESTUUR
Voorzitter
Mevrouw A.(Ada) Felix tijdelijk voorzitter
Secretaris
De heer A.G. (Anco) Bierman
Penningmeester
De heer A.G. (Anco)Bierman
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. Ada Felix
vervult dit jaar tijdelijk de taak als voorzitter. Het penningmeesterschap is na 1 september
2018 ingevuld door de secretaris. De bestuursfuncties voorzitter en penningmeester zijn
vacant. Er heeft zich een belangstellende gemeld voor een bestuursfunctie. We hopen dat
in 2020 één van beide vacatures weer is ingevuld.
Vrijwilligers
De Stichting maakt gebruik van vrijwilligers de onmisbare mensen die met bewoners
activiteiten ondernemen, de bloembakken vernieuwen, hand- en spandiensten verrichten.
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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
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 giften 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.
Aan de hand van de wensen kijkt het bestuur wat financieel mogelijk is. Uiteraard
proberen we zoveel mogelijk wensen te verwezenlijken.
Activiteiten.
Dit verslagjaar is er een financiële bijdrage geleverd aan:
Mei voorjaarsmarkt met draaiorgelklanken van draaiorgel Joris, poffertjeskraam en ijsbar.
Verkoop van pindarotsjes en truffels. Ondanks dat er veel verkocht is wordt deze actie
niet verlengd daar er in de zomerperiode geen geschikte opslagruimte voor het chocola is
in Kloosterakker.
December is de wensengelboom geplaatst, een boom die ieder jaar vol hangt met wensen.
Echter zitten daar ook wensen bij, bijvoorbeeld handcrème, die onder het budget van
Icare vallen of door bewoners/familie kunnen worden aangeschaft.
Er zijn drie wensen ingewilligd. Fleecedekens bij het terrasmeubilair.
Een geurdoos met diverse geuren zoals boenwas, hooi, anijs etc mensen met dementie
kunnen door het herkennen van geuren deze associëren met een activiteit.
Beknopt financieel overzicht
Inkomsten
Donaties
Giften vogelhuisjes incl verkoop kaarten
Chocolade en kniepertjes en
overige inkomsten
Uitgaven
Activiteiten bewoners
Upgrade bloembakken hal
Kniepertjes ijzers en grondstoffen etc
Bankkosten
St. Kosten
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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 2020
Bingomiddag met o.a. poffertjes en muziek.
Kniepertjes bakken
Winter Wonderland met kerststal veel kerstversieringen, kerstverhalenverteller,
vrijwilligers in Dickens kleding, hapje en drankje en passende muziek.
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.
Bloemstukjes maken, een muzikale middag, high tea, een terrasjes middag etc. Het is niet
ingewikkeld om bewoners al dan niet met familie een leuke dag te bezorgen. Er is echter
wel geld voor nodig. Ook hulp in natura zoals goederen of vervoer is welkom. Zonder
steun en betrokkenheid kunnen activiteiten niet of in beperkte mate worden uitgevoerd.
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: september 2020.
Stichting Vrienden van Kloosterakker
wg Ada Felix
Tijdelijk Voorzitter
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