
 
Jaarverslag 2020 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting “Vrienden van Brentano”. De stichting is gevestigd op de 

Populierenlaan 21, 1158SE te Amstelveen en geregistreerd onder RSIN: 816773427.  

 

De stichting heeft ANBI status met als doel het verlenen van financiële steun aan de door de Stichting 

Brentano Amstelveen beheerde zorgcentra ten behoeve van die aanschaffingen en activiteiten, die niet door 

de Stichting Brentano Amstelveen vanuit de Wet Langdurige Zorg bekostigd kunnen worden. 

Het bestuur 

Op 31 december 2020 was de bestuurssamenstelling als volgt: 

Dhr. M.V.M. Douque Voorzitter Lid sedert 13-11-2017 
Dhr. P. Holtz Secretaris Lid sedert 11-05-2020 
Dhr. P.C. van Gulik Penningmeester Lid sedert 25-02-2019 
Mevr. E.A. Zuidema Bestuurder Brentano Lid sinds 15-03-2015 
Mevr. W.E. Wagenaar-von Hebel Algemene zaken Lid sedert 02-03-2020 

 
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur (DB). Alle bestuursleden hebben 
een zittingsperiode van 4 jaar, maar zijn op het moment van aftreden terstond herkiesbaar. Alle bestuurders 
ontvangen geen bezoldiging vanuit de Stichting “Vrienden van Brentano”. Bestuurs-vergaderingen hebben 
plaatsgevonden op 2 maart, 7 september en 16 november 2020. 
 
De activiteiten 

Geplande activiteiten zoals Het Groot Genoegen Diner zijn in 2020 uitgesteld als gevolg van uitbraak Covid-

19. In het kader van het gemakkelijk elkaar kunnen bereiken en virtueel ontmoeten tijdens de lockdown, 

heeft ‘Vrienden’ zes Ipads gedoneerd aan de huizen t.b.v. de bewoners. Daarnaast heeft de jaarlijkse 

ondersteuning van de BoodschappenPlusBus plaatsgevonden. 

Verder is er contact gelegd met de firma Mean Well ter voorbereiding van ondersteuning van activiteiten in 

2021 nadat Covid-19 het hoofd is geboden en events weer mogen plaatsvinden. 

Fondsenwerving 

Er zijn in 2020 donaties gedaan door leden van de huizen, als ook door andere organisaties zoals de Stichting 

Geef, de Rotaryclub Amstelveen Amstels en het Uitvaartcentrum Bouwens. In totaal is er voor € 1.068,75 aan 

donaties in het jaar 2020 ontvangen. 

Samengaan Stichting Vrienden van Nieuw Vredeveld en Stichting Vrienden van Brentano 

 

In 2020 zijn de laatste stappen gezet om Vrienden van Nieuw Vredeveld op te laten gaan in Vrienden van 

Brentano. Per 1 januari 2021 is dit een feit geworden. Afgesproken is dat de donaties en specifieke 

sponsorwerving voor Vrienden van Nieuw Vredeveld uitsluitend enkel en alléén bestemd zijn voor de 

belanghebbenden van Nieuw Vredeveld. 

Aldus opgemaakt, 

27 september 2021 

P.C. van Gulik 

Penningmeester Stichting Vrienden van Brentano 



 
Financieel jaarverslag 2020 

Voor u ligt het financieel jaarverslag van de Stichting “Vrienden van Brentano”. De stichting is gevestigd 

op de Populierenlaan 21, 1158SE te Amstelveen en geregistreerd onder RSIN: 816773427. De stichting 

heeft ANBI status. 

Het voorliggend financieel jaarverslag betreft het kalenderjaar 2020. Er is aansluiting met kalenderjaar 

2019. 

 

Ondersteuning 2020 

De ondersteuning van de doelen betreft twee activiteiten: 

- Een bijdrage van € 2.500 aan de Boodschappen Plus Bus en Plus Mobiel 

- Een bijdrage 6 Ipads voor de huizen van Brentano. De kosten hiervoor bedroegen € 3179,88. 

Resultaat 

De stichting heeft in het jaar 2020 een verlies geleden van € 4.423,19. Dit is ten laste gebracht van het 

eigen vermogen wat daarmee gedaald is van € 16.559,29 begin 2020 naar € 12.136,10 eind 2020. 

Aldus opgemaakt, 

1 maart 2021 

P.C. van Gulik 

Penningmeester Stichting Vrienden van Brentano 


