Jaarverslag 2020
Algemeen
Mei 2019 zijn de statuten van de Stichting Vrienden van S&L Zorg de notaris gepasseerd en
was de stichting een feit. Eind 2019 heeft de introductie van de stichting Vrienden van S&L
Zorg op twee verwantenavonden plaatsgehad en werden de plannen van 2020 ontvouwd.
Echter 2020 heeft het Coronavirus op velerlei manieren het leven van mensen en
organisaties beïnvloed, ook dat van bewoners, hun verwanten en medewerkers van S&L
Zorg. Voor de stichting betekende het dat alle voorgenomen fondsenwervende activiteiten
‘on hold’ moesten worden gezet.
Dit alles leidde ertoe dat het bestuur de aanvragen om een financiële bijdrage soms heeft
moeten afwijzen, maar gelukkig ook een aantal heeft gehonoreerd.
Zo zijn de beweegtuinen op Lambertijnenhof (een jeu de boules baan) en Sterrebos
beweegapparatuur) gehonoreerd, is een nieuwe kerstboom op Lambertijnenhof
gefinancierd, evenals een ‘klusbus’ voor een ieder beschikbaar en in het bijzonder voor de
tuingroep van Sterrebos.
Een officiële ingebruikname van de jeu de boules baan op Lambertijnenhof heeft de nodige
publiciteit opgeleverd. Voor de overige aanvragen hebben aanscherpingen van de
Coronamaatregelen begrijpelijkerwijs nog geen officieel tintje gehad.
Bestuursleden
Het bestuur bestaat statutair uit de volgende leden:
Voorzitter:
F.W. Claessens
Penningmeester:
A.H.A.C. Rommers
Secretaris:
J. Mol (tot april 2020)
Waarnemend secretaris:
D. Leening (vanaf april 2020)
Lid:
J. de Rijk- Heeren
Lid:
A. Dietze
Procedure van aanvraag tot beslissing
Op de website van Stichting Vrienden van S&L Zorg staan de voorwaarden om voor een
financiële bijdrage in aanmerking te komen; er is te lezen op welke wijze een aanvraag kan
worden ingediend en is een aanvraagformulier ter beschikking waarvoor een aanvraag kan
worden ingediend. Alvorens een aanvraag in te dienen is het van belang om kennis te nemen
van deze informatie.
ANBI en jaarrekening 2020
Stichting Vrienden van S&L Zorg heeft vanaf 1.1.2020 de ANBI status toegewezen gekregen.
De jaarrekening kunt u elders lezen.
Vooruitzicht op 2021
De activiteiten die in 2020 niet zijn uitgevoerd, staan nu voor 2021 gepland. Of en wat er kan
worden uitgevoerd zal afhankelijk zijn van het Coronavirus.
Gulle gevers zijn altijd welkom. Die kunnen daarover meer lezen via de link. Wilt u zich
aanmelden als lid van de club van 100? Dat kan door het inschrijfformulier in te vullen.

