JAARVERSLAG 2019
Jaarverslag over het jaar 2019 van de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De
Ronde Venen te Wilnis (hierna “Stichting Vrienden).
Bestuursleden:
Tot 1 juli 2019 was het bestuur van de Stichting Vrienden als volgt samengesteld:
R. Kerkhoven, voorzitter;
J.G.M. van Schie, penningmeester;
M.C. Reurings, secretaris
A. Kool, bestuurslid;
A.C. Vianen, bestuurslid;
J. Treur, bestuurslid.
Per 1 juli 2019 is J.G.M. van Schie afgetreden als penningmeester en is hij niet langer
bestuurslid. Per 1 juli 2019 is A.C. Vianen penningmeester.
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft in 2019 vijf keer vergaderd, namelijk: 5
februari, 7 mei, 11 juli, 15 oktober en 10 december in het buurhuis van het Johannes
Hospitium De Ronde Venen te Wilnis.
De notulen van deze vergaderingen werden goedgekeurd en getekend. Een exemplaar
van de goedgekeurde notulen werd door de penningmeester naar de accountant
gezonden met de financiële gegevens. Voor hetgeen in de bestuursvergaderingen werd
besloten, wordt verwezen naar de notulen van de vergaderingen.
Het dak van het gebouw aan de Kamgras 2 vertoonde veel gebreken met als gevolg dat
er lekkages optraden. Het dak is in 2019 vernieuwd en aangepast. Er is nu meer
lichtinval en er zijn geen lekkages meer. De kosten hiervan zijn gedragen door Stichting
Vrienden (eigenaar van het gebouw).
Besprekingen met leden van het bestuur van Stichting JH:
Op 4 september 2019 heeft een delegatie van het bestuur van Stichting Vrienden met
een delegatie van het bestuur van Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen te
Wilnis (hierna te noemen “Stichting JH”) gesproken. In voornoemd gesprek is kennis
gemaakt met de nieuwe penningmeester van Stichting JH: Pieter Gevers Deynoot. Er is
gesproken over de nieuwe tarieven van Careyn voor het jaar 2019, hetgeen een
aanzienlijke verliespost zal betekenen. Voorts is er gesproken over de financiering en de
diverse mogelijkheden tot het verlenen van palliatieve zorg.

Besprekingen bij de Rabobank te Mijdrecht in 2019:
Op 18 februari 2019 en 9 oktober 2019 is er een bespreking geweest bij de Rabobank te
Mijdrecht met Marc Struijk en Istvan de Koning over de beleggingen van Stichting
Vrienden bij de Rabobank. Er is uitgebreid stil gestaan bij de wijze van beheer van de
aandelenportefeuille.
Overeenkomsten periodieke gift in geld:
In 2019 werden acht overeenkomsten ondertekend voor een periodieke gift voor een
periode van vijf jaar.

Goedgekeurd in de bestuursvergadering d.d. 3 maart 2020:
R. Kerkhoven, voorzitter:

M.C Reurings, secretaris:

A.C. Vianen, penningmeester:

