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JAARVERSLAG 2019 VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN AVONDLICHT 
 

Bestuurssamenstelling per 19 december 2019 

 

Dhr. A.M. Janse  voorzitter 

Dhr. C.P. Neefjes    namens de vrijwilligers, penningmeester 

Mevr. M. Ooijevaar-Zuiderent  namens de cliënten 

Mevr. A. Lakeman-Visser   namens de directie Wilgaerden 

Mevr. C. Karsten-Borst   namens het personeel 

Mevr. J.M. Wijdenes-Sinkeldam secretaris 
 
 

In 2019 kwam het bestuur tweemaal bijeen. 

 

De bestuurssamenstelling is sinds april van dit jaar compleet. 

We namen 17 mei afscheid van de heer Bok en Elly Mens.  

 

Evenals in voorgaande jaren werden de financiële aanvragen voor een bijdrage 

door het bestuur behandeld in de bestuursvergadering of als de aanvraag niet 

kon wachten door overleg via de e-mail. 

 

De voorzitter en penningmeester hebben 19 november een gesprek gehad met de 

directeur van Wilgaerden Mw. I. van Bennekom-Stompedissel. Betreffende de 

aankomende fusie tussen Wilgaerden en de Leekerweide Groep. De stichting valt 

buiten deze fusie.  

 

In dit jaar heeft het bestuur de cliënten met Pasen en Kerstmis opnieuw blij 

gemaakt met een verrassing welke beide keren zeer werd gewaardeerd. 

 

De nieuwe bewoners werden ook in 2019 namens de Stichting Vrienden van 

Avondlicht verwelkomt met een diner bon in het restaurant “de Wilg”, de nieuwe 

cliënten zijn hierdoor zeer verrast. Dit was het laatste jaar dat deze attentie 

aangeboden werd. Wilgaerden gaat dit namelijk zelf oppakken en verzorgt zelf 

de uitgifte van deze dinerbonnen. 
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 Er is een  financiële bijdrage geleverd aan de Lariks en Hazelaar voor de 

aanschaf van 2 DVD spelers. 

 Een duo fiets is  door de Vrienden van Avondlicht gefinancierd.  

 Er is een poortfeest voor de Oosterpoort gehouden, een project in de 

naam van Project Burenhulp, dit project is tot stand gekomen door twee 

stagiairs die de opleiding Facilitair Leidinggevende MBO niveau 4 volgen.  

 De bibliotheek wordt ook jaarlijks ondersteund door onze Stichting 

Vrienden van Avondlicht. 

 

Wij zijn te vinden op de website van Wilgaerden, www.wilgaerden.nl onder 

Contacten, ANBI. 

 

De financiële situatie van de Stichting is goed te noemen. De stichting kan haar 

doelstellingen (mede) blijven verwezenlijken door bijdragen en giften.  

 

De begroting van 2020 werd in de najaarsvergadering van 2019 vastgesteld en 

de jaarrekening 2018 in de voorjaarsvergadering van 2019. 

 

De stichting is alle vrienden en gevers erkentelijk voor hun financiële steun. 

 

 

 

J.M. Wijdenes-Sinkeldam 

Secretaris Stichting Vrienden van Avondlicht 

 

December 2019 
 

http://www.wilgaerden.nl/

