
 
 
 
Beste Vriendinnen en Vrienden,  
 
Het jaar 2017 nadert haar einde.  
Tijd dus om de goede gevers van ‘De Vrienden’ bij te praten over wat de afgelopen 12 maanden de 
belangstelling van het bestuur heeft gehad.  
 
Maar wij beginnen natuurlijk met u hartelijk te danken voor uw belangstelling, hulp en uw financiële 
bijdragen, die het ons weer mogelijk hebben gemaakt te voldoen aan de vele ingekomen verzoeken.  
 
Wat hebben wij gerealiseerd in 2017? 
Wij hebben niet stilgezeten en ontvangen verzoeken gehonoreerd.  
Zo zijn voor de woonzorgcentra weer bloembakken op de terrassen en balkons gevuld met prachtige, 
kleurige planten, zijn er optredens mogelijk gemaakt en is het terras van Belmonte gerestyled.  
De bewoners waardeerden dit enorm.  
 
Oproep! 
Wij blijven op zoek naar nieuwe donateurs die onze stichting een warm hart toedragen. Met uw financiële 
steun kunnen wij bewonersactiviteiten, welke niet door Wet Langdurige zorg worden bekostigd, 
stimuleren, steunen en financieren. 
 
Bestuursnieuws  
Het bestuur vergaderde dit jaar vier keer. Tweemaal waren vertegenwoordigers van de sociaal cultureel  
werkers aanwezig om hun plannen en wensen voor de woonzorgcentra  toe te lichten. De aanvragen 
konden worden gehonoreerd en in een aantal gevallen mede i.s.m. Stichting Theo Janssen M.O.C. worden 
uitgevoerd.  
 
De samenstelling van het bestuur is gewijzigd.  
Michael Douqué is recent toegetreden. 
 
Het bestuur werd, met dank, ondersteund door Gemma Straver - notuleren vergaderingen en diverse 
administratieve werkzaamheden -, Jantien Anderiesen - invulling van onze folder en de pagina in het 
Brentano’s cliëntenmagazine Extra - en Simone van Breda - PR plan. 
 
Rest ons u goede kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en alle goeds voor het nieuwe jaar toe te wensen. 
Wij willen daarbij niet nalaten te vragen om uw onverminderde belangstelling in 2018. Want zonder u 
kunnen wij niet!  
 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de bestuursleden, 
 
Ton Kotterer  
voorzitter  
Stichting Vrienden van Brentano  
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