
 

 

Jaarverslag 2018 Stichting Vrienden van Opella Pagina 1 - 2 

 

Stichting Vrienden van Opella 

Jaarverslag 2018 
 

 

Inleiding 

Er zijn in het jaar 2018  zeven aanvragen gedaan door verschillende locaties van Opella.  

Deze aanvragen zijn door de Stichting Vrienden van Opella goedgekeurd en konden worden gerealiseerd. 

 

Doel 

De stichting Vrienden van Opella heeft tot doel gelden in te zamelen en te beheren ter ondersteuning van het 

werk in de zorgverlening door Stichting Opella, christelijke stichting voor wonen, zorg en welzijn. Dit kunnen 

voorzieningen en activiteiten zijn voor cliënten van Opella, zowel mensen die bij Opella wonen als mensen die 

zelfstandig wonen. De financiële ondersteuning vindt plaats voor voorzieningen en activiteiten die niet of nau-

welijks uit bijdragen van de overheid, de cliënten of door derden bekostigd kunnen worden. 

 

De Stichting Vrienden van Opella zal bij haar besluiten betreffende aanvragen  ter ondersteuning altijd de bevor-

dering van het welzijn van de cliënten een belangrijke rol laten spelen. 

 

Bestuursleden 

De heer H.Geels is per 15 februari 2018 afgetreden als bestuurslid. 

Als nieuw bestuurslid is per die datum benoemd de heer M.Janssen.  

 

De Stichting Vrienden van Opella heeft nu de volgende bestuursleden: 

• mevrouw M.de Jeu-Sloof, voorzitter 

• mevrouw H.H.J.Sluijters-Holwerda, secretaris/penningmeester 

• de heer H.Griffioen 

• mevrouw J.Groot Kormelink 

• de heer M.Janssen 

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. 

Adviseur vanuit Opella is mevrouw S. Kluijtmans. 

 

Vergaderingen 

In 2018 is tweemaal vergaderd. Ook is er een tweetal overleggen geweest met enkele bestuursleden om geïnfor-

meerd te worden over aanvragen. 

De volgende agendapunten zijn aan de orde geweest: 

• Er werd door enkele bestuursleden verslag uitgebracht over het overleg met de Cliëntenraad 

over het Care en Culture project. De wijziging van de naam van het project. Dit wordt het jong- 

en oud(er)koor.  

• We hebben  gesproken over de mogelijkheid van sponsoraanvragen voor dit koor. Dit gaat inder-

daad in gang gezet worden. 

• De jaarrekening 2017 werd goedgekeurd. 

• Het jaarverslag 2017 werd goedgekeurd. 

• Er werd afscheid genomen van Henk Geels, die vele jaren lid geweest is, eerst van Vrienden van 

Beringhem en daarna vele jaren van Vrienden van Opella. 

• Bespreken en goedkeuren van aanvragen. 
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• De afhandeling van een ontvangen legaat. 

• Het goedkeuren van de opgestelde Privacy verklaring voor de Stichting Vrienden van Opella. 

• De opvolging van in december 2018 aftredend bestuurslid H.Griffioen 

 

 

Goedgekeurde aanvragen in 2018 

• Bijdrage voor het jong- en oud(er)koor. 

• Een koelplaat voor de Hospice. 

• Training zingeving voor de medewerkers van Opella. 

• Verdubbeling van de opbrengst actie Plus voor de bewoners van het Baron van Wassenaerpark. 

• Elektrische rolstoelfiets voor de Honskamp in Lunteren. 

• Zes elektrische rolstoelen voor diverse locaties van Opella. 

• Fietslabyrint voor Metje in Harskamp. 

 

Er is nog een toezegging gedaan voor een activiteit binnen Opella, maar het is nog niet bekend wanneer er be-

gonnen wordt met de uitvoering van dit project.  

 

In 2018 hebben we giften en donaties en een legaat ontvangen, waardoor het mogelijk was de genoemde aan-

vragen te realiseren. Giften, die ontvangen worden voor een bepaalde locatie, worden ook voor die locatie gela-

beld. 

 

Hetty Sluijters, secretaris/penningmeester Vrienden van Opella 

25 maart 2019  

 
 
 


