p/a Savelberghof 200
2805 RX Gouda
vriendenvansavelberg@gmail.com

Jaarverslag 2019
Hierbij ontvangt u het jaarlijkse verslag van “Stichting Vrienden van Savelberg”.
Dit jaar was er een voltallig bestuur van 5 personen door toetreding van Ton Bouwens als lid.
Er is contact gelegd met de Vrienden van…. van de andere Goudse locaties om ideetjes uit te
wisselen. Dit contact is ook door de Vrienden van…van locaties De Hanepray, Gouwestein en
Prinsenhof als zeer positief ervaren. Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten geweest en de derde
staat alweer op de planning.
Er wordt voor de Vrienden van Savelberg een website ontworpen. Wij hopen dat deze in het
voorjaar van 2020 “in de lucht gaat”.

Besteding van de gelden in 2019:
❖ Aanvulling van materiaal voor de Koersbal
❖ Alle bewoners en alle zusterposten hebben in het voorjaar een paaspresentje ontvangen
❖ Op afdeling Reinier Route hebben wij namens de Vrienden van Savelberg twee robotkatten mogen brengen
❖ In de vakantiemaand deze zomer zijn aan alle bewoners en medewerkers gratis ijsjes
uitgedeeld
❖ Het koor “De Vlisterzangers” heeft opgetreden in De Ontmoeting. De toegang was deze
keer voor iedereen gratis. Zo ook de koffie en wat lekkers
❖ Er is een bijdrage gedaan aan het opknappen van het kippenhok in de tuin
❖ Op aanvraag van de muziekcoach zijn er MP3-spelers, boxjes en koptelefoons aangeschaft
ten behoeve van de bewoners met dementie
❖ Voor het meer bekendheid krijgen van de stichting Vrienden van Savelberg is een roll-up
banner aangeschaft. Deze zal een prominente plek krijgen op de begane grond van
Savelberg.

Planning van de gelden in 2020:
❖ Een voorjaarspresentje voor alle bewoners van Savelberg.
❖ Van de zomer als het weer mooi weer is zullen we uiteraard wéér ijsjes uit gaan delen.

❖ Een optreden van artiest of koor staat ook weer op de planning.
❖ Ideeën en tips zijn van harte welkom via ons mailadres vriendenvansavelberg@gmail.com.
❖
Nog even onze doelstellingen op een rijtje:
❖ Het ontwikkelen en verbeteren van recreatieve activiteiten ten behoeve van de
bewoners van Savelberg;
❖ Het organiseren van sociaal-culturele evenementen;
❖ Het treffen van voorzieningen voor recreatieve activiteiten en sociaal-culturele
evenementen;
❖ Het bevorderen van alles wat kan bijdragen aan het welzijn van onze bewoners.
Het vermogen van de Stichting Vrienden van Savelberg wordt gevormd door donaties en giften. Dit
komt ten goede aan de bewoners.
Wij hebben als stichting de ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instellingen). Doordat wij deze
status hebben gekregen van de belastingdienst zijn uw giften onder bepaalde voorwaarden
aftrekbaar bij de belastingdienst. Tevens hebben wij een eigen website waarin financiële zaken
zichtbaar zijn voor iedereen. Op deze website zijn het financieel verslag, het jaarverslag enz. van
“stichting Vrienden van Savelberg” zichtbaar. Bezoek onze website eens.
http://www.anbi-s.nl/ vrienden-van-zorgcentrum-savelberg.
Ook kunt u vragen, suggesties en aanvragen mailen naar vriendenvansavelberg@gmail.com.
Duidelijk is dat we zonder donateurs en giften de extra dingen voor de bewoners niet kunnen doen,
Wij zijn heel blij met de huidige donateurs en giften die we (ook anoniem) mochten ontvangen in
2019. Daarvoor nogmaals onze hartelijke dank.
Wij staan open voor suggesties en ideeën om deze stichting nog verder onder de aandacht te
brengen. Schroom niet maar maak uw suggesties en ideeën aan ons bekend via de mail.
Het bestuur per 1 januari 2020:
Ans van der Stelt
Marrie de Koning
Gerda van Gemeren
Helma van Noort
Ton Bouwens

- voorzitter
- secretaris
- penningmeester
- lid
- lid

Met vriendelijke groeten namens het bestuur

Ans van der Stelt
Voorzitter

