JAARVERSLAG 2020
Jaarverslag over het jaar 2020 van de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De
Ronde Venen te Wilnis (hierna “Stichting Vrienden).
Bestuursleden:
Tot 1 juli 2020 was het bestuur van de Stichting Vrienden als volgt samengesteld:
Rob Kerkhoven, voorzitter;
Amanda Vianen, penningmeester;
Martine Reurings, secretaris
Anneke Kool, bestuurslid;
Jan Treur, bestuurslid.
Rob Kerkhoven is per 1 juli 2020 afgetreden. Per 1 juli 2020 is Cora Jonkers toegetreden
tot het bestuur in de functie van voorzitter.
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft in 2020 vijf keer vergaderd, namelijk: 3
maart, 12 mei, 2 juli, 22 september en 17 november. De vergadering van 3 maart en 2
juli hebben plaatsgevonden in het buurhuis van het Johannes Hospitium De Ronde Venen
te Wilnis. Als gevolg van de Corona-maatregelen is de vergaderingen van 12 mei
telefonisch gehouden en is de vergadering van 17 november gehouden middels
videobellen. In verband met het aantal aanwezigen bij de vergadering van 22 september
is deze gehouden in een vergaderruimte bij Golfpark 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 22 september 2020 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 financiering en de diverse mogelijkheden tot het verlenen van
palliatieve zorg. Er zal een onderzoek worden verricht met betrekking tot de
consequenties van een eventuele wijziging van het hospice (High Care, Bijnathuishuis).

Besprekingen bij de Rabobank te Mijdrecht in 2020:
Op 22 april 2020 en 9 december 2020 is er een bespreking geweest met de Rabobank te
Mijdrecht met Marc Struijk en Istvan de Koning / Jurgen van den Maagdenberg over de
beleggingen van Stichting Vrienden bij de Rabobank. Jurgen van den Maagdenberg heeft
Istvan de Koning opgevolgd als vermogensbeheerder voor Stichting Vrienden. Er is
uitgebreid stil gestaan bij de wijze van beheer van de aandelenportefeuille. Er is een
nieuw beleggingsstatuut opgesteld en ondertekend. De portefeuille is omgezet van advies
naar beheer. Het beleggingsprofiel is ongewijzigd gebleven (defensief). Tevens is er voor
gekozen om een aparte spaarrekening te openen zodat de beleggingsportefeuille
ongemoeid kan blijven in tijden dat er geld nodig is.

Overeenkomsten periodieke gift in geld:
In 2020 werden zeven overeenkomsten ondertekend voor een periodieke gift voor een
periode van vijf jaar. Vier van deze overeenkomsten betroffen een verlenging van een
eerdere overeenkomst voor een periodieke gift.

Goedgekeurd in de bestuursvergadering d.d. 2 februari 2021:
Cora Jonkers, voorzitter:

Martine Reurings, secretaris:

Amanda Vianen, penningmeester:

