Jaarverslag Stichting Vrienden van Kloosterakker 2020
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 L.(Liesbeth) Damman (vanaf mei 2020)
Lid
Mevrouw J.(Jeanette) de Lange
Voor het web-beheer en aanspreekpunt voor het wijkcentrum
Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Kloosterveen
Lid
Mevrouw R. (Ronnie) Meijer- de Vos
Contactpersoon
Mevrouw A.(Annette) Hovenkamp Dagbestedingscoach
Namens Icare
Kloosterakker
Het bestuur is dit jaar vier keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Ada Felix
vervult de taak als tijdelijk voorzitter. De bestuursfuncties voorzitter en secretaris zijn
vacant. Er heeft zich één belangstellende gemeld voor een bestuursfunctie. We hopen
dat in 2021 beide vacatures weer worden ingevuld.
Vrijwilligers
De Stichting roept regelmatig de medewerking in van vrijwilligers de onmisbare mensen
die met bewoners activiteiten ondernemen en diverse hand- en spandiensten verrichten.
Algemeen
Het was een bewogen jaar. Een jaar waarin we te maken kregen met het coronavirus.
Waarin veel dingen anders liepen dan we gedacht, verwacht of gehoopt hadden.
Het normale leven werd op zijn kop gezet, geen handen schudden, niet knuffelen en
150cm afstand. Nederland ging op slot. Een zware last op de schouders van het
zorgpersoneel. De maatregelen die werden genomen had zijn weerklank uiteraard ook
voor het bestuur. Om enkele activiteiten te noemen geen voorjaarsmarkt, gezellige
ontspanningsmiddag, geen kniepertjes bak-en verkoopdag en geen Winter Wonderland
XL waar het bestuur vanaf september 2019 met de voorbereidingen bezig was.
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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, social media, flyers,
nieuwsbrief, 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 hebben we beperkt ons gezicht kunnen laten zien.
Er zijn materialen aangeschaft voor het maken van paasbakjes. Bewoners konden op de
woongroep hun eigen paasbakje maken. In de zomer hebben we getrakteerd op ijs.
Daarvoor zijn we met een ijscokar bij alle bewoners geweest. In december hebben we
een bijdrage geleverd in de vorm van een tas met wat lekkers voor iedere woongroep
en bij het kerstdiner een heerlijke handgemaakte bonbon.
Om toch de kerstsfeer te krijgen hebben we de kerststal geplaatst en kerstversiering
aangebracht. De kerststal kon dit jaar mede door een door ons aangevraagde bijdrage
bij het RABO fonds uitgebreid worden met enkele beelden zodat hij nu compleet is.
Tenslotte hebben we €1000,00 geschonken voor de bestickering van de liftdeuren in
Kloosterakker.
Ondanks de beperkingen hebben we op deze manier weer kunnen bijdragen aan onze
doelstelling.
Beknopt financieel overzicht
Inkomsten
Donaties
Giften vogelhuisjes incl. verkoop kaarten
en boeken
overige inkomsten
Uitgaven
Activiteiten bewoners
Lift bestickering
Paasactiviteit
IJscokar en ijs
Kerstactiviteit
Bankkosten
St. Kosten
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1080,00

€

1600,00

€
€
€
€
€
€
€

422,00
1000,00
155,00
170,00
370,00
119,00
76,00
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Nieuwsbrief
Dit verslagjaar zijn er twee nieuwsbrieven uitgegeven in een oplage van 125 stuks. De
nieuwsbrieven zijn digitaal verzonden aan familie, donateurs en vrienden van de
stichting. De nieuwsbrief is ook op de website van de stichting na te lezen.
Plannen 2021
Als de omstandigheden het weer toelaten willen we een aantal activiteiten die in 2020
niet door konden gaan organiseren. Bijvoorbeeld een bingomiddag met o.a. poffertjes
en muziek. Kniepertjes bakken want die geur is gemist het afgelopen jaar.
Winter Wonderland XL veel lichtjes, kerstversieringen, kerstverhalenverteller,
vrijwilligers in Dickens kleding, hapje en drankje en passende muziek.
In november 2021 bestaat de stichting 10 jaar of we dat in 2021 gaan vieren of in mei
2022 wordt in het bestuur en in overleg met het management van Kloosterakker
uitgewerkt. We houden u van alle activiteiten op de hoogte door middel van de
nieuwsbrief en publicaties Nieuwsflits Kloosterakker.
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.
Het was dit verslagjaar wat ingewikkeld. We denken dat we op een creatieve manier
bewoners al dan niet met familie en personeel een beetje gezelligheid hebben kunnen
bezorgen. Voor het organiseren van activiteiten, inwilligen van wensen en projecten is
wel geld 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, vrijwilligers, personeel, donateurs en relaties worden van harte
uitgenodigd om betrokken te zijn bij onze activiteiten in Kloosterakker.

Datum: 11 januari 2021
Stichting Vrienden van Kloosterakker
Wg. Ada Felix
Tijdelijk Voorzitter
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