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Jaarverslag 2022 

1 Algemeen 

De Stichting Vrienden van Laarstede is opgericht met akte van 19 augustus 2020. Doel is om 

middelen te verwerven voor extra voorzieningen en activiteiten, die niet uit het reguliere 

budget van Laarstede kunnen worden bekostigd. 

Het bestuur bestond uit Annie van Gestel-Duijs (voorzitter), Wim Timmers 

(secretaris/penningmeester), Diny van de Zanden-van Dijk en Wim van Lith. Er was één 

vacature.  Op 29 januari is oud-bestuurslid Peter van den Bogaart overleden. Hij was nog 

actief voor de stichting als beheerder van de website. 

2 Inkomsten 

Met het verspreiden van folders en het aanschrijven van bedrijven zijn donaties en 

sponsorbijdragen ontvangen. Een deel van de donaties is ingezameld tijdens een sponsorloop, 

die was georganiseerd door de activiteitenbegeleiding van Laarstede. De stichting was daarbij 

aanwezig met een kraam met appelflappen. Ook tijdens de Pinksterfeesten presenteerde de 

stichting zich met een kraam, waarmee geld is opgehaald. Tenslotte werd weer deelgenomen 

aan de actie Rabo Clubsupport. De geplande statiegeldactie bij Jumbo is in verband met een 

ingelaste actie voor Oekraïne uitgesteld tot in 2023. 

3 Besteding van de inkomsten 

Op 7 oktober 2022 is een feestelijke middag georganiseerd voor de bewoners van Laarstede. 

De voorstelling door de groep “Speulenderwijs” was zeer geslaagd. Voor hapjes en drankjes 

was gezorgd. Omdat de kwaliteit van de geluidsinstallatie ontoereikend bleek, moest een extra 

installatie worden gehuurd. Het bestuur laat onderzoek doen naar verbeteringsmogelijkheden.   

Uit de donaties van de sponsorloop zijn middelen aangeschaft om het bewegen door de 

bewoners te stimuleren. Het betreft onder andere  een kegelspel en een basketbalkorf-set. 

Het overlijden van Peter van den Bogaart had tot gevolg dat de bestaande website 

www.vriendenvanlaarstede.nl en het emailadres onbruikbaar werden. Bernheze Media zorgde 

met spoed voor de nieuwe website www.vriendenlaarstede.nl met een emailadres. Het beheer 

is ook ondergebracht bij Bernheze Media. 

De resterende gelden worden aangehouden voor toekomstige bestedingen op een 

bankrekening bij de Rabobank. 

4 Financieel overzicht 

Zie bijlage. 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 januari 2023 

 

W.C.J. Timmers, secretaris 
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Financieel overzicht 2022 

 

Inkomsten  

  

Donaties (incl. sponsorloop) 476,60 

Sponsoring 325,00 

Kraam sponsorloop 145,80 

Kraam pinksterfeesten 345,80 

Rabo Clubsupport 384,81 

Totaal 1.678,01 

  

Uitgaven  

  

Kantoorbenodigdheden 15,76 

Beheer hosting website 478,75 

Kosten bank 119,40 

Kosten kraamverkoop 176,29 

Ontspanningsmiddag bewoners 535,63 

Aanschaf beweegspellen 391,95 

Totaal 1.717,78 

  

Saldo bank 1 jan 2022 1.314,28 

Saldo bank 31 dec 2022 1.274,51 

Vermindering vermogen  39,77 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 januari 2023 

 

 

W.C.J. Timmers, secretaris 


