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Jaarverslag 2018 Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis 
 
 
In dit jaarverslag is aangegeven welke activiteiten zijn ondernomen in 2018 ten behoeve van 
financiële ondersteuning die ten goede komt aan het welzijn van onze bewoners/cliënten. 
Tevens is de jaarrekening over 2018 toegevoegd. 
 
Bestuur  
Tot ons leedwezen is op 1 maart onze secretaris, dhr. A. Frederix, ons ontvallen na een 
tragisch verkeersongeval. Ter nagedachtenis aan hem is een druk bezochte 
herdenkingsdienst in het Mgr. Bekkershuis gehouden.  
Bestuurslid dhr. W. van Meijl heeft de functie van secretaris overgenomen. 
Eind 2018 is door mevr. M. van Dinther-van der Velde kennis gemaakt met het bestuur en zij 
is inmiddels benoemd als bestuurslid.. De wijzigingen zijn ingeschreven in het 
Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.  
 
Aanvragen sponsoring 
In 2017 was door afdeling Welzijn verzocht om een bijdrage voor een rolstoelfiets met 
ondersteuning en deze is medio 2018 aangeschaft en in gebruik genomen. Hiervan wordt 
inmiddels veelvuldig gebruik gemaakt.  
Verder is door enkele familieleden van bewoners in nauwe samenwerking met onze stichting  
een crowdfund-actie opgestart voor de ondersteuning van de aanschaf van een tovertafel 
voor dementerende bewoners. Er werden verschillende activiteiten ontplooid voor het 
inzamelen van gelden hiervoor. Inmiddels is er één tovertafel aangeschaft en is er 
voldoende geld voor de aanschaf van een tweede tovertafel. Zowel de afdeling Parklaan en 
de afdeling Vijverhof beschikt dan over een tovertafel, waarmee de bewoners op een leuke 
manier bezig gehouden kunnen worden.  
Onze dank gaat hierbij met name uit naar de initiatiefnemers.  
  
RABO Clubkas Campagne 2018 
In november heeft onze stichting wederom deelgenomen aan de clubkas campagne van de 
Rabobank Hart van de Meierij. Het doel was ditmaal om geld in te zamelen voor de 
ondersteuning van de aanschaf van een braintrainer voor de bewoners van het Mgr. 
Bekkershuis.  
Door middel van affiches, brieven aan contactpersonen, facebook en een oproep via het 
medewerkersportaal werden potentiële stemmers benaderd en gevraagd om te stemmen op 
onze stichting. Tijdens de stemperiode hebben wij zoveel stemmen ontvangen dat dit een 
donatie opleverde van € 1.043,85. Dit bedrag is inmiddels aan onze stichting overgemaakt.  
 
Vrienden van de Stichting 
Er zijn enkele vaste Vrienden die jaarlijks een bepaald bedrag doneren. Zij ontvangen elk 
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jaar een brief met een verslag van de bestedingen en het verzoek om het toegezegde 
bedrag weer over te maken.  
 
Gezamenlijk overleg Vrienden Stichtingen Laverhof 
Op 5 februari 2018 heeft op de locatie Cunera / De Bongerd het jaarlijkse gezamenlijke 
overleg plaatsgevonden van de drie vriendenstichtingen, waarbij ook de heer P. Beijers, 
bestuurder van Laverhof, aanwezig was. In dit overleg is o.a. gesproken over de 
ondernomen wervingsactiviteiten van de drie stichtingen in 2017 en de voorgenomen 
plannen voor 2018  
 
 
 
 
14 februari 2019 
 
 
 
J. van Beek, voorzitter    W. van Meijl, secretaris 
 
 
 
 


