Stichting Vrienden van Waardeburgh
Postadres: Bonkelaarplein 12
3363 EL Sliedrecht
vrienden@waardeburgh.nl

JAARVERSLAG 2017
STICHTING VRIENDEN VAN WAARDEBURGH
Het jaar 2017 was het eerste jaar voor Stichting Vrienden van Waardeburgh in de huidige
vorm. Nadat de fusie in augustus 2016 een feit werd, konden we volop aan de slag. We
reageren op verzoeken die wij ontvangen én we nemen zelf initiatieven. Alles steeds in
overleg met de activiteitenbegeleiding en/of het bestuur van Waardeburgh.
Het bestuur van Stichting Vrienden van Waardeburgh vergadert in principe viermaal per jaar
in één van de locaties. In 2017 bestond het bestuur uit:
Naam
Functie
Locatie
Gijs Vonk
voorzitter
De Waard
Joke Veerman
secretaris
De Waard
Angrid van Herwijnen
penningmeester
Waardeburgh
Teunie Bakker
lid
De Waard
Rita van Ferneij
lid
Overslydrecht
Leo Koppelaar
lid
Parkzicht
Jan Schenk
lid
De Waard
Peter van Wijngaarden
lid
Pedaja
De financiële jaarverantwoording (zie ommezijde) is gecontroleerd en akkoord bevonden door
de kascommissie, bestaande uit de heren A. Visser en J. Vlieg.
De jaarlijkse bijdrage wordt op basis van een afgegeven machtiging in de maand juni van elk
kalenderjaar geïncasseerd door de financiële administratie van Waardeburgh. Door
gewijzigde Europese regelgeving voor banken moest de financiële administratie van de
Vrienden van Waardeburgh aangepast worden. Dit heeft meer tijd gekost dan verwacht,
waardoor de toegezegde bijdragen van onze donateurs in 2017 niet zijn geïncasseerd.

Ontvangen en toegekende verzoeken / activiteiten 2017






Aanschaf van een goede 2e kans piano voor Overslydrecht.
De piano is officieel in gebruik genomen met een sfeervol
koffieconcert, verzorgd door Albert Tahaparij.
Aanschaf van twee grote parasols die in het voorjaar een
plaats kregen in de geheel opgeknapte tuin van De Waard.
Toezegging van een bijdrage voor de aanschaf van
materialen voor de tuin van de Schoorsteegt in
Papendrecht, zodat de gasten van de Seniorendag heerlijk
buiten bezig kunnen zijn. Aanpassing van de tuin zal in het
voorjaar van 2018 gerealiseerd worden.

In de zomermaanden is in elke locatie een
‘Zomergezelligheid’ georganiseerd. Een middag waarop door de
keukens van Waardeburgh prachtige en lekkere fruitcreaties
werden bereid met als afsluiting een verkoelend ijsje. Dit alles
omlijst met vrolijke live-muziek.

z.o.z.




In december waren we aanwezig op de kerstpakkettenmarkt voor alle medewerkers en
vrijwilligers in Parkzicht. We verkochten vanuit onze kraam zakjes kerstchocola om onze
naamsbekendheid te vergroten.
Ter gelegenheid van het Kerstfeest hebben alle bewoners van de vier locaties eveneens
een zakje kerstchocola ontvangen.

Plannen voor 2018




In de maand augustus opnieuw middagen vol ‘Zomergezelligheid’ organiseren in de vier
locaties. Voorlopig staan deze middagen gepland op : 14-08 De Waard / 15-08 Pedaja /
16-08 Overslydrecht / 17-08 Parkzicht. De uitnodiging hiervoor kunt u in juli tegemoet zien.
Een financiële bijdrage leveren aan de aanschaf van een goed 2e kans orgel voor
Parkzicht.
Bezien op welke wijze een bijdrage geleverd kan worden aan de aanleg van een tuin bij
Pedaja.

Contact
Op de website van stichting Waardeburgh is een link geplaatst naar stichting Vrienden van
Waardeburgh. Ons mailadres is: Vrienden@waardeburgh.nl.

Financieel Jaaroverzicht 2017 Stichting Vrienden van Waardeburgh
Balans
Activa

Exploitatie
2017

INGBank
INGBank Spaarrek.
Rabo de Waard
Rabo de Waard spaar
Rabo Waardeburgh
Banksaldi
Kas
Te ontvangen donaties
Te ontvangen rentes

€
€
€
€
€
€
€
€
€

22.214,50
11.652,40
234,27
43.392,31
5.366,71
82.860,19
20,91

2016
€ 22.275,14
€ 11.626,10
€ 354,24
€ 43.315,28
€ 16.267,59
€ 93.838,35
€
€ 795,35
€ 134,32

2015
€ 21.887,64
€ 11.568,81
€
90,96
€ 43.715,28
€ 21.182,30
€ 98.444,99
€ 123,20
€ 600,50

Totaal € 82.881,10 € 94.768,02 € 99.168,69
Passiva

2016

Stichtingskapitaal
Algemene reserve

2015

€
45,38 €
45,38 €
45,38
€ 82.835,72 € 94.723,64 € 99.123,31

Totaal € 82.881,10 € 94.769,02 € 99.168,69

2017
Baten
Donaties
Opbrengst kerstmarkt
Rentebaten

2016

2015

€ 2.043,31 € 1.153,70 € 1.278,00
€
761,50
€
20,91 € 134,32 € 305,42
Totaal € 2.825,72 € 1.288,02 € 1.583,42

Lasten
Bankkosten
Promotiemateriaal
Representatie/bestuurskosten
Fusiekosten
Internetkosten
Giften aan WB
Kosten zomergezelligheid
Kosten kerst chocolade
Verschillen
Totaal

€
243,36
€
108,90
€
€
€
€ 9.595,00
€ 2.921,00
€ 1.800,00
€
€ 14.668,26

Exploitatiesaldo

€ -11.842,54 € -4.457,46 € -4.901,82

€ 257,62 € 269,64
€ 1.562,21 €
12,00
€ 362,80 € 150,50
€ 3.562,85
€
27,45
€ 6.025,28

€
0,37
€ 5.745,48 € 6.485,24

