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Jaarverslag & jaarrekening 2021  
Stichting Vrienden van de Stichting Brentano Amstelveen 

Jaarverslag 2021 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting “Vrienden van Brentano”.  

De stichting is gevestigd op de Populierenlaan 21, 1185 SE te Amstelveen en geregistreerd onder 

RSIN: 816773427.  

Vrienden van Brentano 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 bekostigd kunnen worden. 

Bestuur 

Op 31 december 2021 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. T. Vredenburg Lid namens CCR Lid sedert 27-09-2021 

Mevr. W.E. Wagenaar-von Hebel Algemene zaken Lid sedert 02-03-2020 

Mevr. E.A. Zuidema Brentano Raad van Bestuur Stichting Brentano Amstelveen 

 

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.  
Alle bestuursleden hebben een zittingsperiode van 4 jaar, maar zijn op het moment van aftreden 
terstond herkiesbaar. Geen van de bestuurders ontvangt een bezoldiging vanuit de Stichting 
“Vrienden van Brentano”. 
 
Vergaderingen  
De bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden op:  
1 maart, 21 juni, 27 september en 22 november 2021. 
 
Activiteiten 

Een groot deel van 2021 stond een nog in het teken van de coronapandemie en had ook invloed op 

de bewoners in de verpleeghuizen (bijv. beperkte bezoekregeling). Van de vorig jaar beschikbaar 

gestelde iPads werd daarom nog veel gebruikgemaakt. Helaas hebben wij ook in 2021 geen grote 

sponsorbijeenkomst kunnen organiseren. De Vrienden van Brentano hebben een bijdrage aan ‘200 

jaar Brentano’ gedaan, zoals de pizzabakker en een ijsmiddag voor de vier huizen. 

Fondsenwerving 

Er zijn in 2021 donaties gedaan door leden van de huizen, als ook door andere organisaties zoals 

Mean Well Europe Europe, Stichting Geef en de Rotaryclub Amstelveen Amstel.  

 

Aldus opgemaakt, 

 

P.C. van Gulik 

Penningmeester  

 

7 maart 2022 

 

  

 



Jaarverslag & jaarrekening 2021  
Stichting Vrienden van de Stichting Brentano Amstelveen 

 

Financieel jaarverslag 2021 

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. Vrienden van Brentano heeft ANBI status. 

Het voorliggend financieel jaarverslag betreft het kalenderjaar 2021.  

Er is aansluiting met kalenderjaar 2020. 

 

Ondersteuning 2021 

De ondersteuning van de doelen betreft twee activiteiten: 

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

- Een bijdrage voor een tuinmeubel voor Nieuw Vredeveld, en een ijsmoment voor alle huizen.  

De kosten hiervoor bedroegen € 3.014,70. 

 

Resultaat 

De stichting heeft een winst behaald van € 6.897,34. Dit is ten gunste gebracht van het eigen 

vermogen wat daarmee gestegen is van € 20.958,58 begin 2021 naar € 27.855,92 eind 2021. 

Aldus opgemaakt, 

 

P.C. van Gulik 

Penningmeester  

 

7 maart 2022 

 

 


