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DE STICHTING VRIENDEN VAN HET SPECTRUM
VERSLAG ACTIVITEITEN 2021

Het jaar 2021 is evenals 2020 een heel bijzonder jaar. Er zijn nog steeds grote zorgen vanwege de 
wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Gelukkig is eind 2020 en begin 2021 in vele landen gestart 
met een vaccinatieprogramma. Dit zorgde ervoor dat in de locaties van verpleeg- en zorgcentra de 
grootste  angst verdween en het werd weer mogelijk om elkaar te bezoeken en om activiteiten te 
organiseren. Wat had iedereen dat gemist.
Het aanvragen van allerlei ‘leuke’ dingen zoals activiteiten of aanvragen voor sponsoring van benodigde 
zaken,  moest van lieverlee weer op gang komen. Het rondwarende virus heeft ook zijn weerslag gehad 
op het voluit functioneren van onze Vriendenstichting. We zijn tenslotte afhankelijk van de aanvragen 
vanuit de locaties ter bekostiging van activiteiten of zaken die niet uit het locatiebudget gefinancierd 
kunnen worden.

Begin 2021 heeft Sjaak Poots aangegeven dat hij de voorzittershamer per 31 maart 2021 zou 
neerleggen. Sjaak heeft gedurende ruim 25 jaar met veel plezier en grote inzet verschillende 
vrijwilligersfuncties binnen Het Spectrum bekleed. We hebben als bestuur vanwege de 
coronamaatregelen, op gepaste wijze afscheid van Sjaak genomen. Vanwege corona hebben we geen 
afscheid kunnen nemen van de drie bestuursleden die in 2020 zijn afgestreden te weten Dirk Visser, 
Frans Aarnoutse en Ankie Willemsen. Er stond een afscheidsetentje gepland in november 2021. Dit kon 
helaas geen doorgang vinden doordat de besmettingen erg toenamen en er opnieuw door de overheid 
verstrengde maatregelen waren afgekondigd. 

Lini Verroen heeft eveneens begin 2021 te kennen gegeven dat zij aan het eind van 2021 haar 
bestuursfunctie als secretaris neerlegt, met dien verstande dat er voor deze functie binnen afzienbare 
tijd vervanging is. 
Ondanks alle perikelen waarmee ook onze Stichting te maken had, zijn we er toch in geslaagd een aantal 
zaken met elkaar te kunnen realiseren door een financiële bijdrage te leveren voor de volgende 
activiteiten:

 Twee relaxstoelen als set van vier. Het Spectrum heeft eveneens
de kosten van twee relaxstoelen voor haar rekening genomen Vreedonk

 Boodschappenspel en Japans biljart Prinsemarij
 Interactieve katten voor het Ontmoetingscentrum Drechtsteden 

(dagopvang) Sterrenwiel
 Herinrichting tuin Vreedonk
 Bestickeren drie liftdeuren subsidiëren. Vreedonk

Vanuit Vreedonk wordt de bestickering van de overige drie liftdeuren
 uit eigen reguliere financiën betaald.

 Bijdrage in de kosten voor het organiseren van kerstdiners voor de Sterrenwiel
cliënten van de dagopvang in het Sterrenwiel.

 Cadeaubonnen voor de bewoners van Vreedonk Vreedonk
 Kerststaven voor alle cliënten van Het Spectrum te weten Woonzorgcomplexen
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Het Sterrenwiel, Het Stadswiel, Het Waterwiel, Het Polderwiel, 
De Prinsemarij en Het Theehuis.

 Banketletters voor het personeel van alle voornoemde locaties 
om van te genieten bij de koffie/thee.

Het organiseren van allerhande activiteiten bleef ook dit jaar noodgedwongen achter vanwege de 
pandemie. We hopen van harte dat er weer veel georganiseerd kan worden in 2022.

Een deel van de kosten dat met het subsidiëren  gemoeid was, hebben we mede kunnen financieren uit 
een financiële bijdrage van Steunstichting Vreeborgh. Voor al deze plezierige extra’s voor onze 
bewoners en cliënten kunnen we niet zonder de financiële steun van goede gevers. Een gift, hoe klein 
ook, is te allen tijde welkom. U kunt uw eventuele bijdrage storten op onze bankrekening 
NL10ABNA0838737943 ten name van Stichting Vrienden van Het Spectrum.

Met vriendelijke groet
P. Konijnendijk voorzitter en P.R. Verroen-de Viet secretaris


