JAARVERSLAG 2021
Jaarverslag over het jaar 2021 van de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De
Ronde Venen te Wilnis (hierna “Stichting Vrienden”).
Bestuursleden:
Tot 15 juli 2021 was het bestuur van de Stichting Vrienden als volgt samengesteld:
Cora Jonkers, voorzitter;
Amanda Vianen, penningmeester;
Martine Reurings, secretaris
Anneke Kool, bestuurslid;
Jan Treur, bestuurslid.
Anneke Kool is per 15 juli 2021 afgetreden. Per 15 juli 2021 is Peter van Rossum
toegetreden tot het bestuur in de functie van algemeen bestuurslid.
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft in 2021 vier keer vergaderd, namelijk: 2
februari, 20 april, 15 juli en 2 november. De vergadering 2 februari en 20 april hebben
plaatsgevonden middels videobellen. De vergadering van 15 juli heeft plaatsgevonden in
het Buurhuis en de vergadering van 2 november in het VeenLanden College.
De notulen van deze vergaderingen werden goedgekeurd en getekend. Een exemplaar
van de goedgekeurde notulen werd door de secretaris naar de accountant gezonden. De
penningmeester heeft de financiële gegevens naar de accountant gezonden. Voor
hetgeen in de bestuursvergaderingen werd besloten, wordt verwezen naar de notulen
van de vergaderingen.
Actiepunten:
Het bestuur van de Stichting Vrienden is in 2021 gestart met een plan van aanpak voor
het groot onderhoud van de gebouwen. In 2021 zijn reeds enkele werkzaamheden
uitgevoerd. Het doel is om in 2022 een meer jaren onderhoudsplan te hebben.
Fondsenwerving:
In 2021 zijn er gelden verkregen door middel van giften van donateurs, particulieren en
kerken. Het Menzisfonds heeft een bijdrage toegezegd van € 2.500,00 (ontvangen in
2022). Via de actie van Rabobank ClubSupport werd € 2.331,00 verkregen. Stichting
STAG heeft een bedrag van € 4.000,00 bijgedragen.
In 2021 werd één overeenkomst ondertekend voor een periodieke gift voor een periode
van vijf jaar.
Besprekingen met leden van het bestuur van Stichting JH:
Op 2 november 2021 heeft het bestuur van Stichting Vrienden met het bestuur van
Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen te Wilnis (hierna te noemen “Stichting
JH”) gesproken. Er is gesproken over de samenwerking tussen beide Stichtingen. Voorts
is er gesproken over de uitkomst van het rapport van Berenschot en het onderhoud van
de gebouwen.

Besprekingen bij de Rabobank:
Op 26 augustus 2021 is er een bespreking geweest met de Rabobank met Marc Struijk
en Jurgen van den Maagdenberg over de beleggingen van Stichting Vrienden bij de
Rabobank.
Goedgekeurd in de bestuursvergadering d.d. 12 april 2022:
Cora Jonkers, voorzitter:

Martine Reurings, secretaris:

Amanda Vianen, penningmeester:

