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Voorwoord
Sinds 2009 is de Stichting Vrienden van Bruggerbosch officieel geregistreerd door de Belastingdienst
als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hier hoort ook een jaarverslag bij. In mei 2018 is de
Stichting Vrienden van Bruggerbosch opgeheven. De gelden van de stichting zijn ondergebracht in de
Stichting Vrienden van Liberein.
Dit betekent dat in dit jaarverslag geen jaarplan voor 2018 is opgenomen. De gelden van de stichting
zijn ondergebracht in de Stichting Vrienden van Liberein.
Met het schrijven van een laatste jaarverslag komen ook alle mooie momenten van de afgelopen
jaren weer terug en we zijn dan ook trots op wat er is bereikt. De Vrienden Van hebben zich ingezet
voor bewoners en deelnemers dagbehandeling en dit heeft geresulteerd in vele mooie activiteiten.
Met dit jaarverslag geven we onze donateurs transparantie in onze werkzaamheden en blikken we
terug op een mooie periode.
We vertrouwen erop u hiermee een goed beeld te geven van onze inzet en bedanken alle donateurs
van de afgelopen jaren voor hun steun aan onze projecten en activiteiteiten.
Bestuursleden Vrienden van Bruggerbosch
Juli 2018
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Inleiding
Op deze en de volgende pagina’s vindt u een overzicht van verschillende thema’s, waaronder de
projecten en activiteiten, financiën & fondsenwerving en pers & public relations.
Per thema wordt er eerst een opsomming gegeven van gerealiseerde activiteiten in 2017.

Projecten & Activiteiten
a) Gerealiseerd in 2017
De onderstaande aanvragen voor activiteiten en projecten zijn volgens de vastgestelde procedure
behandeld.
Attentie voor nieuwe bewoners
Sinds 2015 krijgen de bewoners niet langer een bloemetje maar een taartje om samen met hun
medebewoners op te eten. Dit is ook in 2017 het geval geweest.
Bloemetje bij de intocht van de Wandel3daagse.
Ook in 2017 heeft elke wandelaar uit handen van de bestuursleden van de Vrienden een gladiool
ontvangen. Hiervoor is vanuit de Vrienden Van samenwerking gezocht met de opleiding
Bloemsierkunst van AOC-Oost (de vroegere middelbare landbouwschool). Leerlingen van het AOC
hebben als oefenopdracht de gladiolen prachtig versierd. Bestuursleden van de Vrienden waren op
de laatste wandeldag van de driedaagse aanwezig om iedereen (ook de begeleiders van de bewoners
en deelnemers dagbehandeling) een bloem uit te reiken. Net als voorgaande jaren was er veel
waardering voor deze actie.
Tovertafel
Er is een donatie gedaan voor de aanschaf van een tovertafel. De bewoners waren erg enthousiast
met deze nieuwe aanwinst. Er zijn drie ophangplekken in de locatie aangebracht.
Circus Liberein
In het najaar kwam circus Sijm op bezoek, het circusgezelschap streek neer op het grasveld naast
locatie De Eschpoort. Dankzij busvervoer en een speciale voorstelling met minder prikkels voor
mensen met dementie, konden ook bewoners van Bruggerbosch hiervan genieten. De gelden om dit
mogelijk te maken zijn opgehaald tijdens een zomermarkt. De Stichting Vrienden heeft hiervoor ook
een kleine bijdrage gedaan.
Samenvoegen stichting Vrienden van Bruggerbosch en Vrienden van AriënsZorgpalet
In 2017 hebben er verdere gesprekken plaats gevonden over het samenvoegen van de twee
afzonderlijke stichtingen tot stichting Vrienden van Liberein. De bestuursleden van de Vrienden van
Bruggerbosch nemen geen plaats in het bestuur van de nieuwe stichting.
Ook in 2017 heeft elke wandelaar uit handen van de bestuursleden van de Vrienden een gladiool
ontvangen. Hiervoor is vanuit de Vrienden Van samenwerking gezocht met de opleiding
Bloemsierkunst van AOC-Oost (de vroegere middelbare landbouwschool). Leerlingen van het AOC
hebben als oefenopdracht de gladiolen prachtig versierd. Bestuursleden van de Vrienden waren op
de laatste wandeldag van de driedaagse aanwezig om iedereen (ook de begeleiders van de bewoners
en deelnemers dagbehandeling) een bloem uit te reiken. Net als voorgaande jaren was er veel
waardering voor deze actie.
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Financiën & Fondsenwerving
Het financieel overzicht van de Stichting Vrienden van Bruggerbosch over 2017 vindt u in bijlage 1.
Uit het financieel overzicht blijkt dat er in 2017 meer geld is uitgegeven dan er binnenkwam. Er is in
het verleden door het bestuur al eerder een bewuste keuze gemaakt om het saldo dat op de
spaarrekening van de stichting dient te staan naar beneden bij te stellen. De Stichting wil geen
spaarkas-commissie zijn. Daarnaast is er afgesproken dat de gelden van de Stichting Vrienden van
Bruggerbosch, ook in de nieuwe te vormen stichting Vrienden van Liberein, geoormerkt blijft voor de
locatie Bruggerbosch.

Pers & Public relations
In afwachting van de nieuwe op te richten Stichting Vrienden van Liberein, is er geen aandacht
besteed aan de pr.

Bestuur
Het bestuur bestaat sinds april 2014 uit 7 leden.
dhr. R. (Riny) van Soest
mw. P. (Petra) Klijnstra
mw. M. ( Maybritt) van Uem
dhr. H. (Henk) Kleine
mw. M. (Milena) van
Maasakker
mw. A.C.C. (Mariëlle) van der
Woude

Voorzitter
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Bruggerbosch/Liberein (sponsorcommissie)
Bruggerbosch/Liberein
Vrijwilliger
Familieraad
Vrijwilliger

Lid

Bruggerbosch/Liberein

Alle leden worden in 2018 gevraagd hun handtekening te zetten om de opheffing van de stichting
Vrienden van Bruggerbosch te kunnen realiseren.
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Bijlage 1: Jaarcijfers 2017
Financieel overzicht Stichting Vrienden 2017
Banksaldi per 31 december 2016
Kas

218,70

Zaken spaarrekening

18.508,58

Zaken lopende rekening

1.585,66
20.312,94

Exploitatie 2017 t/m 31 december 2017

Ontvangsten in de loop van het jaar:
Giften

600,00

Donaties

2.069,03
2.669,03

Rente ExtraBonus Zakenrekening

41,87
41,87
2.710,90

Uitgaven in de loop van het jaar:
Representatie 'thuis theater bijdrage ab/ tovertafel

8.686,59

Sponsoring circus Liberein/afscheid leden

518,70

Bankkosten

104,98

9.310,27
Saldo per 31 december 2017

-6.599,37

Bank/kassaldi per 31 december 2017
Kas

0,00

Zakenrekening spaar

550,45

Lopende rekening

13.163,12
13.713,57
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