
Jaarverslag 2019 van de stichting Vrienden van Rivierduinen  

 

Het bestuur van de stichting ziet het als haar voornaamste taak om te streven naar financiële 

continuïteit en het werven van donaties en fondsen. In dit verslagjaar is er met ongeveer  

€ 1000,- ingeteerd op de reserves (zie voor details de jaarrekening 2019). Omdat de 

financiële middelen niet substantieel aangroeien wordt er extra kritisch gekeken naar de 

uitgaven en zijn er ook minder aanvragen gehonoreerd. Wel heeft de stichting enkele legaten 

mogen ontvangen.  

 

Als uitwerking van het communicatieplan wordt er o.a. met folders, factsheets en powerpoint 

presentaties gewerkt aan het vergroten van naamsbekendheid binnen en buiten de instelling 

en promotie van onze activiteiten om middelen te verwerven. 

 

Bij de beoordeling van gelden werd als leidraad gehanteerd dat de bijdragen moesten 

bijdragen aan persoonlijk herstel en persoonlijke maatschappelijke participatie van de cliënt.  

Het bestuur wil de Beoordelingscommissie graag bedanken voor haar inzet. In bijgevoegd 

verslag van de commissie wordt verder ingegaan op de aard van de uitgaven/toekenningen.  

 

 

0=0 

 

Gedurende het verslagjaar vergaderde het bestuur 5 keer. Er werd één gezamenlijke 

vergadering gehouden met de Beoordelingscommissie. Eén van de voorzitters van deze 

commissie is gewoonlijk als toehoorder bij alle bestuursvergaderingen.  

De vergaderingen werden voorbereid door het Dagelijks Bestuur.  

In de bestuursvergadering van 18 april 2019 heeft Dymphna van Ravesteyn haar functie van 

bestuursvoorzitter overgedragen aan Jacques van Zoelen.  

Op 28 november 2019 is Trudy van Breenen als opvolger van Wies van den Nieuwendijk  als 

bestuurslid namens de stichting Ypsilon geïnstalleerd. 

 

Het bestuur van de stichting wordt sinds 28 november gevormd door: 

Jacques van Zoelen, voorzitter 

Godewine Spigt-van den Bercken, secretaris 

Ralph Lamboo, penningmeester 

Trudy van Breenen, lid namens Ypsilon 

Roelf Scholma, lid namens de Centrale Familieraad 

Caroline Angenent, lid namens de Centrale Cliëntenraad 



  

VERSLAG BEOORDELINGSCOMMISSIE 2019 

 

De huidig commissie bestaat uit: Dick de Lange, Lisa-Milou Bouma, Nadia van der Dussen, 

Linda Turk, Annelies Staal (gedeeld voorzitterschap), Jacqueline Weeda (gedeeld 

voorzitterschap). 

 

De aanvragen werden beoordeeld door de beoordelingscommissie.  

 

De administratieve ondersteuning is in handen van Daniëlle van der Reijden en Jettie de 

Vries. 

 

De voorzitter woont de vergaderingen van het bestuur van de stichting bij als toehoorder en 

zorgt dat de uitkomsten worden gecommuniceerd met het secretariaat.  

 

De beoordelingscommissie heeft in 2019 maandelijks een beoordeling gedaan van de 

aanvragen en heeft 46 aanvragen behandeld. 

 

De aanvragen konden worden onderverdeeld in de volgende categorieën: 

• bruin en witgoed  

• inrichting en verhuiskosten  

• kleding en schoeisel   

• pc en randapparatuur  

• sportmiddelen  

• tv en radioapparatuur  

• vervoersmiddelen (fietsen)  

• overig  

 

Van de 46 aanvragen voldeden er 28 aan de criteria en werden door de 

beoordelingscommissie goedgekeurd. Er werden 18 aanvragen afgekeurd. 

 

NB: plm. 25 aanvragen werden door het secretariaat teruggeven aan de aanvrager omdat 

deze overduidelijk niet binnen de doelstelling van de Stichting vielen. De aanvragen werden 

teruggegeven met een fondsenoverzicht waar eventueel wel een beroep op gedaan kon 

worden. Deze aanvragen zijn niet op de agenda van de commissievergadering gezet. 

 

 

 


