
JAARVERSLAG 2019  

Algemeen 
Zoals in ons vorige jaarverslag al aangegeven betreft de besteding van onze financiële middelen 
alléén de pg-cliënten. De Activiteitenbegeleiding heeft ook in 2019 wederom een eigen budget van 
ons ontvangen en daar zijn zeer uiteenlopende zaken van gedaan. 

Het Bestuur 
Bestuurssamenstelling 
Op 12 februari 2019 heeft het bestuur afscheid genomen van de voorzitter Paul de Wilde die vanaf 
februari 2011 deze bestuursfunctie vervulde. Hoewel jammer, respecteert het bestuur zijn besluit en 
bedankt hem voor zijn jarenlange inbreng en bijdrage binnen het bestuur. Per diezelfde datum heeft 
de secretaris de functie van plv. voorzitter op zich genomen. Op 31 december 2019 was de 
samenstelling van het bestuur als volgt:  

Bestuursleden Functie Bestuursperiode vanaf 

Micky Wagenaar-von Hebel Secretaris & plv. voorzitter 8 februari 2011 

Hanneke  de Gooijer Penningmeester 1 september 2008 

Anny Smit-Busz Bestuurslid/Algemene Zaken 2 juli 2013 

 Bestuursvergadering 

In 2019 is het bestuur 4 x bijeen geweest en wel op:  

• 12 februari  
• 7 mei 
• 2 juli 
• 19 november 

      

Bij alle bestuursvergaderingen was Hennie Beemsterboer, Regio Manager, aanwezig alsmede een 
vertegenwoordiging van de Activiteitenbegeleiding. 

De Feestmiddag 
Op 15 juni vond de jaarlijkse viering van de verjaardag van Nieuw Vredeveld plaats. Tijdens deze 
middag werden er heerlijke poffertjes geserveerd, stond er een limonade-fontein en was er een 
echte Italiaanse ijscowagen in de tuin van Nieuw Vredeveld opgesteld. Ook werden er lekkere hapjes 
en drankjes geserveerd en was er uiteraard Hollandse muziek. De Stichting Vrienden van Nieuw 
Vredeveld had ook dit jaar voor de bewoners weer een leuk presentje. 

Acties & promotie 
Mailing 
Op 13 maart werd aan de 216 donateurs de Voorjaars Nieuwsbrief 2019 verzonden met 
informatie over de besteding van de gelden. 



Flyer 
In 2019 hebben zich, via deze flyer, 2 donateurs aangemeld. In verband met de a.s. samenwerking 
met Stichting Vrienden van Brentano heeft het bestuur in december 2019 de bus en flyers die in de 
hal stonden weggehaald. 

Projecten & Fondsenwerving 
Projecten 
Dit jaar werden door ons financieel ondersteund: 

• Het cadeautje voor de pg-cliënten op de feestmiddag 
• Het project bloemschikken werd ook dit jaar nog voortgezet. Het te besteden jaarbedrag 

werd wederom vastgesteld op € 1.625,00. 
• De activiteitenbegeleiding (AB) heeft dit jaar € 2.000,00 ontvangen ter ondersteuning van 

allerlei activiteiten. Van dit bedrag zijn o.a. uitjes georganiseerd naar Noordwijk, diverse 
optredens en een bezoek aan de Kerstmarkt. 

• Er werden door het bestuur 75 chocoladeletters ingepakt en afgeleverd die bij het 
Sinterklaasfeest konden worden uitgedeeld. 

• De activiteitenbegeleiding (AB) ontving van het bestuur € 140,-- om leuke 
sinterklaasversieringen aan te schaffen. 

• Voor het project “Grijs, groen & gelukkig” hebben wij ook dit jaar weer financiële 
ondersteuning verleend voor de aanschaf van winterhokken voor de konijnen. 

Fondsenwerving 
In 2019 werd een aanvraag ingediend bij het Oranjefonds voor ondersteuning van het project 
“Muziek in de huiskamer”. Helaas ontvingen wij in februari een afwijzing van deze aanvraag. 

Donaties & Donateurs 
Donaties 
Dit jaar heeft de “Stichting Vrienden van Nieuw Vredeveld” 40donatiesontvangen met een 
totaalbedrag van € 1.179.70. De gemiddelde donatie bedraagt dus € 29,50. 

Donateurs 
In 2019 is het aantal actieve vrienden helaas weer afgenomen. N.a.v. onze mailing in februari hebben 
wij ruim 30 retour enveloppen en emailberichten ontvangen waarin werd aangegeven het 
donateurschap te beëindigen o.a. wegens overlijden of verhuizing. Per 31 december 2019 waren205 
vrienden geregistreerd (actief & passief);dus ca. 18% heeft op onze brieven gereageerd. 

Door de veranderingen in het bewonersprofiel van de woonzorgcentra is een actief donateursbeleid 
moeilijker te realiseren. De verblijfsduur van de pg-cliënten is beduidend korter waardoor de 
betrokkenheid van familie en mantelzorgers ook anders wordt ingevuld. Daarnaast hebben de 
meeste woonzorgcentra ook een duidelijke wijkfunctie ontwikkeld. Donateurs zullen dus wellicht 
gezocht moeten worden in die andere doelgroep van bewoners in de wijk die gebruik willen maken 
van de diensten van het woonzorgcentrum (restaurant algemeen, themamaaltijd avonden, diverse 
activiteiten, kapper, pedicure etc.) 

Legaat 
In april ontvingen wij een legaat, groot € 5.000,--,  waar wij een speciale bestemming aan wilden 



geven. In overleg met de activiteitenbegeleiding (AB) is besloten om een goede en 
gebruiksvriendelijke geluidsinstallatie aan te schaffen voor het binnenplein. De bestaande installatie 
liet het regelmatig afweten. 

Prognose & Conclusie 
Prognose 

• Vanwege de verhoging van de bankkosten en de portokosten zullen beide kosten in 2020 
waarschijnlijk hoger zijn dan dit jaar. 

• In 2019 is € 2.301,92 meer uitgegeven dan in 2018. 

 Conclusie 

• Aan projecten, optredens enz. kon de “Stichting Vrienden van Nieuw Vredeveld” dit jaar het 
woonzorgcentrum ondersteunen met € 7.246,47. 

• Wij starten het jaar met een positief saldo van € 16.629,01.Hiervan moet voor het jaar 2020 
worden gereserveerd: € 1.625,00 voor het project bloemschikken, 

€ 2.239,15 voor het project Grijs, Groen & Gelukkig, € 4.291,00 voor de geluidsinstallatie voor het 
binnenplein plus het reeds toegezegde voorschot van € 2.000,00 (minus het restant ad € 635,33 over 
2019) voor de activiteitenbegeleiding. Resteert dus een bedrag van € 9.519,82. 

ANBI 
Onze ANBI-status verplicht ons de jaarverslagen (Jaarverslag en Financieel Overzicht) op de website 
te publiceren. Wij voldoen aan die eis en de betreffende verslagen staan 
op: www.vriendennieuwvredeveld.simpsite.nl    

Stichting Vrienden van Brentano 
Sinds 2014 is Nieuw Vredeveld onderdeel van de Brentano organisatie die de Stichting Vrienden van 
Brentano heeft. Ook in 2019 is er overleg geweest over een daadwerkelijke samenvoeging van beide 
stichtingen omdat het voor de buitenwereld verwarrend is. 

In 2019 is er door de voorzitter van de Stichting Vrienden van Brentano een considerans geschreven 
m.b.t. het samenvoegen van de twee stichtingen. Hierin is opgenomen dat er onderzocht zal worden 
of het mogelijk is per locatie een eigen “vrienden commissie” op te richten waarbij de mogelijkheid 
van eigen donateurs zal worden overwogen. 

In december 2019 is besloten om eind 2020 definitief te stoppen met de specifieke activiteiten van 
Stichting Vrienden van Nieuw Vredeveld. Het bestuur zal zich inspannen om de ter beschikking 
staande financiële middelen in 2020 enkel en alleen te benutten voor Nieuw Vredeveld alvorens 
volledig toe te treden tot de Stichting Vrienden van Brentano. Mede om die reden zijn wij verheugd 
te kunnen melden dat Mw. Van Wijngaarden (penningmeester stichting Vrienden van Nieuw 
Vredeveld) heeft toegezegd in 2020 de financiën te zullen beheren van de Stichting Vrienden van 
Brentano. 

Besteding gelden 
Expliciet willen wij wederom benadrukken dat alle gelden van donateurs enkel en alléén ten goede 

http://www.vriendennieuwvredeveld.simpsite.nl/


komen aan activiteiten en/of projecten ten behoeve van de belanghebbenden 
van Woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld.  

Wellicht ten overvloede, willen wij benadrukken dat geen van de bestuursleden op welke wijze of in 
welke vorm dan ook een beloning ontvangt voor zijn/haar werkzaamheden voor de “Stichting 
Vrienden van Nieuw Vredeveld”. 

Ik bedank de leden van ons bestuur voor al hun inspanningen waardoor de doelstellingen ten 
behoeve van de bewoners van Woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld zijn verwezenlijkt. 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze trouwe donateurs zonder wie wij dit mooie werk 
niet zouden kunnen doen. 

Naast dit Jaarverslag is er een Financieel Overzicht opgesteld door de penningmeester.  

Opgesteld te Amstelveen, februari 2020. 

Namens het voltallige bestuur, 

Micky Wagenaar-von Hebel                                     Hanneke de Gooijer 
Secretaris                                                              Penningmeester 

 


