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JAARVERSLAG 2019 

STICHTING VRIENDEN VAN WAARDEBURGH 

 
De Stichting Vrienden van Waardeburgh heeft als doel extra voorzieningen te realiseren, dan wel 

financieel te faciliteren voor de cliënten van Stichting Waardeburgh. Het gaat daarbij om voorzieningen 

die niet uit het reguliere budget te realiseren zijn en die een waardevolle bijdrage leveren aan het leven 

en welzijn van de cliënten. 

 

Het bestuur van Stichting Vrienden van Waardeburgh bestaat geheel uit vrijwilligers die voor hun 

werkzaamheden geen enkele vergoeding ontvangen.  

In 2019 is de samenstelling van het bestuur ongewijzigd gebleven: 
Naam Functie  Vertegenwoordiger locatie  

Gijs Vonk voorzitter De Waard 

Joke Veerman secretaris De Waard 

Angrid van Herwijnen penningmeester Waardeburgh 

Rita van Ferneij lid Overslydrecht 

Leo Koppelaar lid Parkzicht 

Jan Schenk lid De Waard 

Peter van Wijngaarden lid Pedaja 

 

Het bestuur heeft in 2019 vier keer vergaderd, waarvan één keer in aanwezigheid van de voorzitter van 

de Raad van Bestuur van Waardeburgh, de heer P. de Wit. Tijdens deze vergaderingen kwamen onder 

andere de volgende onderwerpen aan bod: 

- aanvragen die door de organisatie zijn gedaan; 

- activiteiten die door de Vrienden worden ondernomen; 

- de financiële situatie; 

- de wijze waarop nieuwe donateurs gevonden kunnen worden. 

 

Toegekende verzoeken / activiteiten 2019 
 Na de renovatie heeft Pedaja een bijdrage van € 5.000,- ontvangen voor de realisatie van de 

beweegtuin. 

 Er zijn voor zowel afdelingen binnen De Waard als Parkzicht een aantal robotpoezen aangeschaft. 

 Er is een toezegging gedaan voor een bijdrage in de kosten van de aankoop van ‘Silverfit’-apparatuur. 

Dit moet nog geëffectueerd worden. 

 In augustus zijn in alle locaties ‘Zomergezelligheid’-middagen georganiseerd. De opkomst was 

overweldigend en alle deelnemers hebben genoten van veel vers zomerfruit en het gezellig samen 

zijn.  

 In december waren we in Parkzicht aanwezig op de kerstpakkettenmarkt voor medewerkers en 

vrijwilligers met als doel onze naamsbekendheid te vergroten. 

 

Plannen voor 2020 
De plannen die er waren zijn helaas voorlopig uitgesteld i.v.m. het Corona-virus. Dit geldt ook voor de 

Zomergezelligheid-middagen. We vinden het jammer dat deze niet door kunnen gaan en hopen op betere 

tijden in 2021.  

 

Contact 

Op de website van stichting Waardeburgh is een link geplaatst naar stichting Vrienden van Waardeburgh. 

Ons mailadres is: Vrienden@waardeburgh.nl.  
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