STICHTING VRIENDEN VAN HET SPECTRUM
VERSLAG ACTIVITEITEN 2019
Ons eerste jaar na de fusie per 1 januari 2019. Wat was het enerverend!!
Nadat drie binnen Het Spectrum aanwezige Vriendenstichtingen, te weten de Wielborgh, Vreedonk en
de Prinsemarij waren gefuseerd, ontstond er een geheel nieuwe stichting te weten Stichting Vrienden
van Het Spectrum.
Bestuur, financiën en kennis werden samengevoegd, om vanuit één stichting onze bewoners en
cliënten te kunnen bereiken waar het gaat om nét die leuke dingen voor ze te kunnen financieren
welke niet uit het reguliere zorgbudget betaald kunnen worden.
Geen eenvoudige opgave, want bewoners van de Wielen en de Prinsemarij en de cliënten van het
Theehuis en Sta-Pal hebben een zelfstandige regie over hun leven terwijl de bewoners van Vreedonk
verpleeghuiszorg behoeven.
Dat betekent dat aanvragen voor sponsoring van activiteiten weliswaar vaak uiteenlopend van aard
zijn, maar uiteindelijk één ding gemeen hebben namelijk het kunnen zorgen voor een nog aangenamer
woon- en leefklimaat in de locaties welke wij vertegenwoordigen.
Het was van belang om de naamsbekendheid van onze Vriendenstichting in het afgelopen jaar te
vergroten. Eind 2019 is dan ook een groot aantal brieven verstuurd aan bewoners en contactpersonen
teneinde onder de aandacht te brengen waar we voor staan om zodoende ons doel kenbaar te maken.
We zijn benieuwd hoe de response hierop zal zijn.
Om als Vriendenstichting goed voor het voetlicht te komen hebben we als bestuur afgesproken met
enige regelmaat, en indien mogelijk, aanwezig te zijn bij bijzondere gelegenheden zoals NL Doet,
Koningsdag, Nieuwjaarsrecepties et cetera.
In het afgelopen jaar hebben we ten behoeve van de navolgende projecten en activiteiten een
financiële bijdrage kunnen leveren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijdrage NL Doet
Rondrit City Tour
Busreis Avifauna
Aspergemaaltijd
Bewegingslessen
4 Muziekmiddagen
Kerst cadeaubonnen
Kerstkransen
Bijdrage Kerstdiners, Kerstversiering en
Kerstoptredens
Tuinmeubilair

Vreedonk
Het Theehuis
Vreedonk
Het Sterrenwiel
Bewoners en kinderen. diverse locaties
Het Sterrenwiel
Vreedonk
De Prinsemarij en Vreedonk
3 Wielen, Het Theehuis, Sta-Pal, de Prinsemarij
Het Sterrenwiel

Een deel van de kosten die hiermede gemoeid waren, hebben we mede kunnen voldoen uit een
financiële bijdrage van Steunstichting Vreeborgh.
Voor al deze plezierige extra’s voor onze bewoners en cliënten kunnen we niet zonder uw financiële
steun. Een gift, hoe klein ook, is te allen tijde welkom op onze bankrekening:
NL10ABNA0838737943 ten name van Stichting Vrienden van Het Spectrum.
Met vriendelijke groet,
J.Poots, voorzitter

