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Samenstelling bestuur
Het hele jaar waren bestuurslid: Henk Timmerman (voorzitter), Chris de Ruiter
(penningmeester), Peter Houtzagers (secretaris) en Berber Schouw (lid). Sanne
Perfors legde in het begin van het jaar haar functie neer en vanaf de tweede
vergadering (mei 2019) werd haar plaats overgenomen door Marjanne van
Zanen (lid). Berber heeft aangegeven te willen aftreden, zodat we nog één
bestuurslid zoeken. Contactpersoon bij De Gouden Zon was en is de
leidinggevende van DGZ, Erna Dolfing.
Bestuursvergaderingen, besproken onderwerpen
Het bestuur heeft in het verslagjaar vier maal vergaderd: in maart, mei,
september en december. De belangrijkste onderwerpen waren de selectie van
te financieren projecten, de afhandeling van lopende projecten, de werving van
en het contact met Vrienden (donateurs) en sponsoren, publiciteit, het contact
met De Gouden Zon.
Een terugkerend punt was de aanschaf van een geschikt rijpaard voor De Gouden
Zon. De Stichting had in 2018 aan De Gouden Zon geld ter beschikking gesteld
voor de aanschaf van een paard, een deel daarvan bestond uit giften die speciaal
voor dat doel bestemd waren. Het bleek echter moeilijk een geschikt paard te
vinden. Uiteindelijk werd dat gevonden (Lora), maar er hoefde niets voor betaald
te worden, zodat de Stichting met een merkwaardig probleem zat. Er was een
hoeveelheid geld voor een paard gereserveerd, waarvan een deel “geoormerkt”,
maar dit hoefde niet uitgegeven te worden. Gelukkig stemden degenen die

speciaal geld geschonken hadden voor het paard ermee in dat het gebruikt werd
voor andere doeleinden die te maken hadden met het paard.
Om de communicatie tussen de Stichting en de staf van De Gouden Zon te
optimaliseren is besloten Erna Dolfing voortaan uit te nodigen bij het begin van
de bestuursvergaderingen en het punt “projecten” aan het begin van de
vergadering te agenderen.
Wat heeft de Stichting in 2019 bereikt?
• Er hebben zich 4 nieuwe Vrienden aangemeld: het bedrag waar we
structureel op kunnen rekenen was ruim 2000 euro per jaar en is iets
gestegen. Voor exacte bedragen zie het financieel verslag van de
penningmeester.
• Er is voor ca. 450 euro aan eenmalige giften binnengekomen.
• De Stichting heeft nu 2 sponsoren. Het toegezegde sponsorbedrag is 500
euro.
• Gerealiseerde projecten:
- multifunctionele matten
- vakantiebijdrage, dit jaar voor beide huizen: Orbis Vitae en Panta Rhei
- hooi voor dieren (noodsituatie ivm droog jaar)
- mobiele schuilstallen (reservering, wordt in 2020 gerealiseerd)
- startsubsidie paardentherapie (reservering, wordt in 2020 gerealiseerd)
- bijdrage kosten bibliotheek/zwembad (reservering, wordt in 2020
gerealiseerd).
Mei 2020, Peter Houtzagers

