Het jaar 2020 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.
2020 en …….onze plannen voor 2021!
Voorheen kon elke door Brentano beheerde locatie van jaar tot jaar een beroep doen op Vrienden voor een
financiële bijdrage voor het aanschaffen en/of uitvoeren van activiteiten. Eind 2017 is besloten om deze
werkwijze te veranderen.

Nieuwsbrief 2020

In 2018 is afgesproken om, middels een jaarlijkse grote actie, financiële middelen te vergaren waarmee dan
een grote activiteit bekostigd kan worden. Daarnaast werd afgesproken dat specifiek voor een bepaalde
locatie gedoneerde middelen ook alleen voor die locatie worden gebruikt en ingezet kon worden.
Het Groot Genoegen Diner & Veiling is eind 2019 georganiseerd maar, om diverse redenen, uitgesteld naar
2020. Wel zijn de reeds gedoneerde giften t.b.v. het Groot Genoegen Diner in 2020 ingezet voor activiteiten
voor de bewoners. Door de Corona-uitbraak begin 2020 is deze activiteit niet doorgegaan.
De intentie blijft om het Diner, zodra dit weer mogelijk is, in 2021 te organiseren.
Bestuurlijke integratie met Vrienden van Nieuw Vredeveld
Met ingang van 1 januari 2021 zal de Stichting Vrienden van Nieuw Vredeveld opgaan in Stichting Vrienden
van Brentano. De secretaris van Stichting Vrienden van Nieuw Vredeveld is op 2 maart 2020 toegetreden in
het bestuur Vrienden van Brentano.
Oproep!
Wij blijven echter 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 drie keer. Een keer waren hier ook vertegenwoordigers van de sociaal
cultureel werkers aanwezig. Peter Verhoeven en Pim Geels zijn in 2020 afgetreden. Toegetreden zijn
Micky Wagenaar en Pim Holtz.
Het bestuur werd, met dank, ondersteund door Gemma Straver (notuleren vergaderingen, website en
diverse administratieve werkzaamheden).
Rest ons u goede kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en alle goeds voor het nieuwe jaar toe te wensen!
Met vriendelijke groet,
Michael Douqué (voorzitter), Peter van Gulik, Pim Holtz, Micky Wagenaar en Lies Zuidema
Stichting Vrienden van Brentano
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