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Jaarverslag 2018

Projeden
Bij de start van 2018 is de winnende wens van de wensboom op het Winterfeest 2017 bekend
geworden: een karaokeset, onder te brengen bij de speel-o-theek, zodat er breed gebruik van kan
worden Semaakt. De samenstelling van de set is in handen van de afdeling Vrije ïjd & Vrijwilligers
van het zorgpark. Die heeft grondig onderzoek gedaan en een set samengesteld, zodanig dat zoveel
mogelijk groepen er op het eigen niveau gebruik van kunnen maken. De aanschaf wordt in 2019
afgerond.

De Stichting Vrienden heeft het grote project'rescherm in het Kruispunt bekostigd, dat na bijna
3O jaar aan vervanging toe was. Het scherm wordt niet alleen gebruikt als bioscoopscherm, maar
ook voor het projecteren van bingoplaatjes, voor projecties bij discoavonden en ter ondersteuning
van de vieringen.

Voor het Winterfeest 2018 heeft de Stichting Vrienden bijgedragen aan de bekostiging van de
arrenslee en de schaatsbaan.

De finonciën
De financiële situatie van de stichting is goed. wegens afronding van de opheffing van de
oudervereniging Willem van den Bergh in 2017 heeft de Stichting Vrienden nog een bedrag van
€ 9.735 ontvangen vanuit het saldo van de oudervereniging. Vanuit het eindejaarsgeschenk 2017,
waarbij medewerkers en vrijwilligers konden kiezen voor een gift aan de Vrienden van de Wlllem,
kwam een bedrag van € 932 binnen. De inkomsten uit jaarlijke donaties en uit giften en
schenkingen gingen iets omhoog.

Het bestuur spreekt zijn dank uit aan allen die de Stichting Vrienden financieel steunen en zo het
realiseren van mooie projecten mogelijk maken.
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