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Jaarverslag 2021
Hierbij ontvangt u het jaarlijkse verslag van “Stichting Vrienden van Savelberg”.
Helaas gooide ook dit jaar corona weer roet in het eten. Het bestuur had zoveel
leuke plannetjes… Toch konden we enkele verzoeken inwilligen en hebben we ook
weer wat aardigheidjes uitgedeeld. Heeft u nog tips voor ons? Heel graag. Spreek
rustig één van ons aan.
Er zijn helaas wat donateurs weggevallen maar gelukkig hebben we er ook weer een
paar bijgekregen. Waarvoor onze hartelijke dank.
Besteding van de gelden in 2021:
Een slow cooker voor afdeling 6 is bekostigd, omdat zij al 2 jaar wekelijks koken op
de afdeling. In januari jl. was hiervoor een pilot, waarbij er op deze afdeling nu 4 x
per week wordt gekookt met het hele team en twee vrijwilligers.
De bewoners genieten van het meehelpen met bereiden van de gerechten, de
geurbeleving en het eten van de lekkere maaltijden.
In het weekend dat de lente begon heeft Vrienden van Savelberg gezorgd voor 200
narcissenplantjes. Deze voorjaarsattenties werden verdeeld over de afdelingen zodat
die een mooie bestemming kregen voor de bewoners en waar ook het personeel van
kon meegenieten
Op een mooie zomerdag zijn er, zoals ieder jaar, weer ijsjes uitgedeeld aan de
bewoners en iedereen die maar langs de ijscokar kwam.
Op een schaduwrijke plek in de tuin werd door het bestuur met plezier ijsjes
geschept en uitgedeeld. Er werd van genoten door iedereen.
Ieder jaar met de kerst proberen we iets leuks voor de bewoners te vinden. Dit jaar is
het een doorzichtige kerstbal met tafereeltje of een houten hanger geworden. Met
koekjes, chocolaatjes en schuimkransjes is dit aan de bewoners overhandigd. Men
vond het heel leuk. Ook de deelnemers van de dagverzorging zijn hierbij niet
vergeten. Zij kregen heerlijke koekjes voor bij de koffie en twee kerstballen voor in de
boom.
Vanuit het restaurant kwam het verzoek om een voorversterker en een bluetooth
audio versterker om nog beter muziek te laten horen tijdens festiviteiten in De
Ontmoeting. Dit verzoek hebben wij graag ingewilligd.

Planning van de gelden in 2022:
Helaas kunnen wij door corona niets vooruit plannen. Wij ontvangen wel geregeld
aanvragen en wensen vanuit de verzorging in Savelberg.
Wij staan open voor suggesties en ideeën om onze stichting nog verder onder de
aandacht te brengen. Schroom niet maar maak uw suggesties en ideeën aan ons
bekend via de mail of spreek één van ons aan.
Nog even onze doelstellingen op een rijtje:
v Het ontwikkelen en verbeteren van recreatieve activiteiten ten behoeve
van de bewoners van Savelberg;
v Het organiseren van sociaal-culturele evenementen;
v Het treffen van voorzieningen voor recreatieve activiteiten en sociaalculturele evenementen;
v 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. Buiten onze
eigen, nieuwe website hebben we tevens bij de Anbi een eigen site waarin
financiële zaken zichtbaar zijn voor iedereen. Op deze website zijn het financieel
verslag, het jaarverslag enz. van “stichting Vrienden van Savelberg” zichtbaar.
Bezoek ook deze site eens. http://www.anbi-s.nl/ vrienden-van-zorgcentrumsavelberg.
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 2021. Daarvoor nogmaals onze hartelijke
dank.
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