JAARVERSLAG 2020
Algemeen

De uitbraak van het Covid-19 virus heeft grote gevolgen gehad voor de woonzorgcentra in
Nederland. Ook Nieuw Vredeveld, onderdeel van Stichting Brentano Amstelveen, is daarop
geen uitzondering geweest. Mede als gevolg van de lock-down zijn er nagenoeg geen
activiteiten ontplooid.

Het Bestuur

Op 1 februari 2020 informeerde de penningmeester, mevrouw Hanneke de Gooijer, het
bestuur over haar onmiddellijk aftreden wegens gezondheidsredenen en op 28 februari is
zij uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Per direct werd de totale boekhouding
opgehaald en overgenomen door de secretaris. Op 14 november is de heer P. van Gulik
toegetreden tot de Stichting Vrienden van Nieuw Vredeveld in de functie van
penningmeester. Per die datum werd hij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Op 31 december 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
• Micky Wagenaar-von Hebel Secretaris, plv. voorzitter
• Peter van Gulik
Penningmeester
• Anny Smid-Busz
Algemene bestuurslid

Bestuursvergadering

In 2020 is het bestuur op 11 februari bijeen geweest voor een reguliere vergadering en
heeft op 15 december een digitaal overleg plaatsgevonden.

Overige bestuurszaken

In augustus ontvingen wij bericht van overlijden van mevrouw De Gooijer en in november
een bericht van overlijden van de oud-voorzitter, de heer De Wilde. Eind december is
informeel afscheid genomen van mevrouw Smit-Busz. De secretaris heeft haar een
cadeaubon overhandigd.

De feestmiddag

Vanwege de eerder genoemde Covid-19 maatregelen kon helaas aan deze dag geen
feestelijke invulling worden gegeven. In plaats daarvan werd het gebudgetteerde geld
besteed aan 2 mooie tuinparasols.
Mailing
Medio maart werd aan de 205 donateurs de Voorjaars Nieuwsbrief 2020 verzonden met
informatie over de besteding van de gelden. Met deze Nieuwsbrief werd een brief meegezonden waarin uitleg werd gegeven over de definitieve samensmelting van de
Stichting Vrienden van Nieuw Vredeveld met de Stichting Vrienden van Brentano.
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In deze brief werd aangegeven dat er, naast een donatie op de bankrekening van de
Stichting Vrienden van Nieuw Vredeveld, ook een mogelijkheid was om een donatie te
doen op de bankrekening van de Stichting Vrienden van Brentano met een specifieke
vermelding dat deze donatie bestemd is voor Nieuw Vredeveld.

Projecten

Dit jaar werden door ons financieel ondersteund:
➢
Parasols voor de “verjaardag” van Nieuw Vredeveld
➢
Het project bloemschikken werd in juli weer kleinschalig opgestart. De bijdrage van
€ 812,50 voor de 2e helft van 2020 werd aan Brentano Amstelveen overgemaakt.
➢
De activiteitenbegeleiding heeft dit jaar € 2.000 ontvangen ter ondersteuning van
allerlei activiteiten.
➢
Er werden 75 chocoladeletters afgeleverd die bij het Sinterklaasfeest konden
worden uitgedeeld
➢
Er werd gezorgd voor extra lekkernijen in de huiskamers tijdens de kerstdagen.

Donaties & Donateurs

Donaties
In het verslagjaar heeft de Stichting Vrienden van Nieuw Vredeveld 14 donaties ontvangen
op bankrekening NL83INGB0000393122 voor een totaalbedrag van € 332,50.
Donateurs
Naar aanleiding van onze mailing in maart hebben wij wederom retourenveloppen
ontvangen alsmede een aantal afmeldingen van donateurschap per email. Uiteindelijk
stonden der 177 vrienden geregistreerd (actief & passief).
In het kader van de AVG heeft de Stichting Vrienden van Nieuw Vredeveld geen inzage in
het bewonersbestand van de locatie. Medio november is het adressenbestand
overgedragen aan Stichting Vrienden van Brentano en na screening van deze lijst restte er
133 “live” donateurs.
In de vergadering van Stichting Vrienden van Brentano op 13 november werd besloten om
dit gescreende donateursbestand te gebruiken voor een eindejaarsmailing.
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/of mantelzorgers ook anders wordt
ingevuld. Daarnaast hebben de meeste woonzorgcentra ook een duidelijke wijkfunctie
ontwikkeld. Nieuwe donateurs zullen dus wellicht gezocht moeten worden in een andere
doelgroep, b.v. van bewoners in de wijk die gebruik willen maken van de diensten van het
woonzorgcentrum (restaurant algemeen, themamaaltijd avonden, diverse activiteiten,
kapper, pedicure, schoonheidsspecialiste etc.)

ANBI

Zoals de ANBI-status verplicht staat ons jaarverslag op de website van Brentano:
www.brentano.nl/over-ons/onze-organisatie/vrienden-van-nieuw-vredeveld/
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Stichting Vrienden van Brentano
Op 2 maart 2020 is Micky Wagenaar-von Hebel officieel toegetreden tot het bestuur van
Stichting Vrienden van Brentano. Gedurende 2020 is er, al dan niet digitaal, overleg
geweest met de Stichting Vrienden van Brentano. Het integratieproces van Stichting
Vrienden van Nieuw Vredeveld naar Stichting Vrienden van Brentano is soepel verlopen en
in januari 2021 zullen alle financiën overgenomen worden door de penningmeester van
Stichting Vrienden van Brentano. De bankrekening van Stichting Vrienden van Nieuw
Vredeveld zal wel blijven bestaan.

Besteding gelden

Expliciet willen wij wederom benadrukken dat alle gelden, specifiek gedoneerd voor Nieuw
Vredeveld, enkel en alléén ten goede komen aan activiteiten en/of projecten t.b.v.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”.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze trouwe donateurs zonder wie wij dit
mooie werk niet zouden kunnen doen.
Opgesteld te Amstelveen, februari 2021,
Namens het voltallige bestuur,

Micky Wagenaar-von Hebel
Secretaris
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Financieel Overzicht 2020
Inkomsten

Uitgaven

Banksaldi
Saldo per 01.01.2020
Saldo per 01.01.2020

Inkomsten
Inkomsten totaal donaties

€

RC

€

194,96

€

88,43

Spaarrekening

€

16.434,05

€

8.734,05

360,15

Uitgaven
Geluidsinstallatie
PG-afdeling
Budget
activiteitenbegeleiding
Tuinparasols
“verjaardag”
Bloemschikken
2e halfjaar 2020
Bloemen afscheid
Mw. H. de Gooijer
Chocoladeletters
Sinterklaas
Speciale lekkernijen voor
de kerstdagen
Afscheid cadeaubon
Mw. Anny Smit-Busz
Bankkosten – gemiddeld
op de RC-rekening
Onvoorzien

€

4.291,00

€

2.000,00

€

394,89

€

812,50

€

60,95

€

155,33

€

102,50

€

50,00

€
€

120,00
31,86

Totaal uitgaven

€

8.139,03

Banksaldi
Saldo per 31.12.2020
Saldo per 31.12.2020

RSIN 815.342.512
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Secretariaat: Micky Wagenaar von Hebel - Lindepark 70 - 1185 LD Amstelveen
Bankrekening NL83 INGB 0000 3931.22 – Stichtingsregister nr.: 4121.1063
email: mickywagenaar@hotmail.com
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