Jaarverslag 2017
“Stichting Vrienden van centrum Savelberg”
Hierbij ontvangt u het jaarlijkse verslag van “Stichting Vrienden van Savelberg”.
Dit jaar heeft mede in het teken gestaan van het zoeken naar nieuwe bestuursleden voor “Stichting
Vrienden”. Niet makkelijk maar we zijn blij om te melden dat dit gelukt is.
De oude bestuursleden Diana Bolier en Henriëtte Geluk hebben hun functie neergelegd per
1 januari 2018 en zullen op afroep zo nodig onze vergaderingen bijwonen. Ook Amanda Teekens
heeft haar taak per 1 januari 2018 neergelegd binnen “Stichting Vrienden”. Wij danken de oude
bestuursleden voor al hun vrijwilligerswerk wat ze voor “Stichting Vrienden” jarenlang hebben
gedaan.
Tevens zijn er twee nieuwe bestuursleden per 1 januari 2018. Marrie de Koning in de functie van
voorzitter. Hierdoor is er een functiewijziging ontstaan van de huidige voorzitter, Gerda van
Gemeren. Zij vervult per 1 januari 2018 de functie van penningmeester. Ron Korevaar is
aangesteld als secretaris.
Uiteraard hebben we onze bewoners niet uit het oog verloren in 2017, we hebben als bestuur een
aantal wensen kunnen realiseren.
Besteding van de gelden in 2017






Koekenpannen voor het bakken van pannenkoeken voor de eerste etage
Poffertjesplaat voor de keuken, die gebruikt kan worden voor allerlei soorten activiteiten.
Spellenkoffer met verschillende spellen zoals hoedje wip, aroma lotto, fotokaarten spel,
geurende dobbelsteen enz. Deze zal rouleren onder de afdelingen,
Optreden Acoustic 4 Fun, dit was een wens van een bewoner, die heel graag danste
tijdens een optreden, zo hebben we deze wens kunnen combineren met een optreden voor
alle bewoners.
IJsmiddag voor alle bewoners.

Planning van de gelden voor 2018:

Voor 2018 staat nog een wens van een bewoner die wil gaan vissen, hier wordt aan
gewerkt om dit te realiseren in het voorjaar.

En een wens om naar een wedstrijd van Feyenoord te gaan, hier wordt ook aan gewerkt
om in 2018 in vervulling te laten gaan.

Het plan is om in 2018 ook wensen blijven te vervullen uit de wens put.

Ook wordt nog bekeken of een optreden van Clown Dot en Guusje te realiseren is in 2018

een optreden van een koor, of artiest.
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Nog even onze doelstelling op een rijtje
De stichting stelt zich tot doel om net dat beetje extra te kunnen doen voor de bewoners van
Savelberg.
Zoals:
 de ontwikkeling en verbetering van reactieve activiteiten ten behoeve van de bewoners van
Savelberg.
b. het organiseren van sociaal-culturele evenementen.
c. het treffen van voorzieningen voor recreatieve activiteiten en sociaal-culturele
activiteiten.
d. het bevorderen van alles wat kan bijdragen aan het welzijn van onze bewoners.
Het vermogen van de stichting "Vrienden van centrum Savelberg" wordt gevormd door donaties en
giften. Dit komt ten goede van de bewoners.
Wij, als stichting, hebben per 1 januari 2014 de ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instellingen)
toegekend gekregen van de belastingdienst. Doordat wij de ANBI-status hebben gekregen zijn uw
giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij de belastingdienst. Tevens hebben wij een eigen
website waarin financiële zaken zichtbaar zijn voor iedereen. Op deze website zijn het financieel
verslag, het jaarverslag etc. van “Stichting Vrienden van Savelberg” zichtbaar. Bezoek onze
website eens.
Onze website is: http://www.anbi-s.nl/vrienden-van-zorgcentrum-savelberg/
Ook kunt u vragen, suggesties en aanvragen mailen naar ons e-mail adres:
vriendenvansavelberg@gmail.com
Duidelijk is dat we zonder donateurs en giften deze extra dingen voor de bewoners niet kunnen
doen. Wij zijn heel blij met de bestaande donateurs, en giften die we hebben mogen ontvangen in
2017, daarom nogmaals onze hartelijk dank. Tevens gaat onze dank uit naar de pastorale groep,
die regelmatig de opbrengst van de collecte van de kerkdienst doneert aan Stichting Vrienden.
Wij hopen ook in 2018 op uw steun te mogen rekenen.
We staan open voor suggesties en ideeën om deze stichting nog verder onder de aandacht te
brengen. Schroom niet, maar maak uw suggesties en ideeën aan ons bekend via de mail van
Stichting Vrienden.
Als laatste een overzicht van het nieuwe bestuur per 1 januari 2018:
Marrie de Koning (voorzitter)
Gerda van Gemeren (penningmeester)
Ron Korevaar (secretaris)
Ans van der Stelt (lid)
Vacature (lid)
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Gerda van Gemeren
(Oud-voorzitter)
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