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Jaarverslag 2021
Samenstelling bestuur
Het hele jaar waren bestuurslid: Henk Timmerman (voorzitter), Chris de Ruiter
(penningmeester), Peter Houtzagers (secretaris) en Tuuk van Donselaar (moeder
Anne). Marjanne van Zanen (lid) heeft aan het begin van het jaar het bestuur
verlaten, in juni is Jetty Visser in haar plaats gekomen. Jetty is gepensioneerd
medewerkster van De Gouden Zon en pleegmoeder van Koen. Contactpersoon
bij DGZ was tijdens het eerste kwartaal nog Jos van Loon, daarna Ben Abel (assistent Orbis Vitae). De contactpersoon is aanwezig op de vergaderingen bij het
eerste punt van de agenda: projecten. Hierbij wordt besproken welke projecten
er afgerond zijn, welke nog lopen en welke nieuwe projectvoorstellen er zijn.
Bestuursvergaderingen, besproken onderwerpen
Het bestuur heeft in dit verslagjaar vier maal vergaderd: in maart (Zoom), juni
(live), september (live) en december (Zoom). De belangrijkste onderwerpen waren de selectie van te financieren projecten, de afhandeling van lopende projecten, de financiële stand van zaken, de werving van en het contact met Vrienden (donateurs) en sponsoren, publiciteit, het contact met De Gouden Zon. Er
zijn op drie plekken in De Gouden Zon ideeënbussen geplaatst en de huisgenoten
en assistenten worden enkele weken voor elke vergadering aangemoedigd om
projecten in te dienen. Dit lijkt goed te werken.
Wat heeft de Stichting in 2021 bereikt?
• Vorig jaar schreven we “2020 was natuurlijk het jaar van de corona (hopelijk wordt 2021 dat in mindere mate)”. Zoals bekend was deze hoop vergeefs: 2021 was ook een corona-jaar.

• Gelukkig waren er onderbrekingen in de beperkingen rond corona, zodat
het door de Vrienden gegeven geld voor zwembadbezoek en bibliotheekabonnement daadwerkelijk gebruikt kon worden.
• De Panta Rhei is op vakantie geweest in de Ardennen. De Orbis Vitae heeft
het vakantiegeld besteed aan dagjes uit.
• Er is een flinke uitbreiding gekomen van de mogelijkheden tot sport en
spel buiten: er is een volleybalnet gekomen, een stenen tafeltennistafel
voor buiten (voornamelijk betaald door onze sponsor Bert Ros van Press
Hechttechniek en Starair), en een kist voor buitenspellen met 7 spellen,
waaronder croquet, badminton en jeu de boules. Er is ook een jeu de boules-baan door de Vrienden gefinancierd, maar deze is nog niet aangelegd
vanwege de winterse weersomstandigheden.
• Voor spel binnen is een Nintendo Switch aangeschaft.
• De tunnelkas, die al in 2020 was aangeschaft, is opgezet en is enthousiast
gebruikt. Behalve voor het verbouwen van allerlei gewassen en planten deed
hij dienst als beschutte plek voor de kippen. Helaas was het zeil van de tunnelkas niet bestand tegen de storm van februari 2022, dus nu staat alleen
nog het geraamte overeind. DGZ is bezig uit te zoeken of dit onder de verzekering valt. Gelukkig zijn de kippen met de schrik vrijgekomen.
• De knutselkast die vorig jaar was aangeschaft is nu vol met knutselspullen.
• Gelukkig was er in het najaar een korte onderbreking van de meeste corona-beperkingen en kon er weer een Gouden Zon-feest worden georganiseerd, dat ook diende als afscheidsfeest voor Jetty, die zeer lang bij De
Gouden Zon gewerkt heeft. De vrienden hebben de food truck gefinancierd, die ons van heerlijk Indonesisch eten heeft voorzien.
• Net als vorig jaar is het bedrag van de Vrienden (donateurs) waar we structureel op kunnen rekenen rond de 2300 euro per jaar. Sommige Vrienden
geven incidenteel wat meer dan toegezegd. Voor exacte bedragen zie het
financieel verslag van de penningmeester.
• Er is voor ca. 575 euro aan eenmalige giften binnengekomen.
• De Stichting had in 2021 nog steeds 2 sponsoren, d.w.z. twee bedrijven
waar één persoon achter staat, nl. Bert Ros, de vader van Judith. Bert is
inmiddels met pensioen, dus zal in 2022 geen sponsor meer zijn, blijft wel

“gewoon” Vriend. Wij bedanken hem voor zijn royale giften in de afgelopen jaren.
Maart 2022, Peter Houtzagers

