JAARVERSLAG 2018
Jaarverslag over het jaar 2018 van de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De
Ronde Venen te Wilnis (hierna “Stichting Vrienden).
Bestuursleden:
Het gehele jaar 2018 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 – van Zijl, bestuurslid;
A.C. de Vree, bestuurslid;
J. Treur, bestuurslid.
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft in 2018 zes keer vergaderd, namelijk: 18
februari 2018, 17 april, 28 mei, 9 juli, 16 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.
Besprekingen met leden van het bestuur van Stichting JH:
Op 26 juni 2018 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 aangegeven dat
het bestuur van Stichting JH graag wil komen tot een personele unie tussen het bestuur
van de Stichting JH en het bestuur van de Stichting Vrienden. Na het vormen van een
personele unie zou er gewerkt kunnen worden naar een fusie. Stichting JH heeft enkele
voordelen van een personele unie en een fusie genoemd. Het bestuur van Stichting
Vrienden heeft in een bestuursvergadering van 9 juli 2018 het voorstel uitvoerig
besproken. Het bestuur van Stichting Vrienden heeft onder andere geconcludeerd dat bij
het behouden van een vriendenstichting het vermogen (meer) afgescheiden /
afgeschermd wordt. Het voordeel van kostenbesparing weegt hier niet tegen op. Het
bestuur van Stichting Vrienden heeft het bestuur van Stichting JH geïnformeerd dat op
grond van de argumenten zoals genoemd in de notulen van 9 juli 2018 er geen personele
unie zal komen en er niet gewerkt zal worden naar een fusie.

Besprekingen bij de Rabobank te Mijdrecht in 2018:
Op 18 januari 2018 is er een bespreking geweest bij de Rabobank te Mijdrecht met de
heren Ruud Kwakkenbos en Istvan de Koning over de beleggingen van Stichting Vrienden
bij de Rabobank.

Overeenkomsten periodieke gift in geld:
In 2018 werden drie overeenkomsten ondertekend voor een periodieke gift voor een
periode van vijf jaar. In totaal bedragen deze jaarlijkse giften € 500,00.

Goedgekeurd in de bestuursvergadering d.d. 7 mei 2019:
R. Kerkhoven, voorzitter:

M.C Reurings, secretaris:

J.G.M. van Schie, penningmeester:

