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INLEIDING
Met dit jaarverslag legt het onbezoldigde bestuur van Stichting Vrienden van
LeekerweideGroep verantwoording af over de ontvangen bedragen aan sponsoring, donaties,
legaten, alsmede over de wijze waarop deze gelden zijn besteed. In een aantal gevallen,
zoals bijvoorbeeld bij sponsoring, betreft het geoormerkt geld. Stichting Vrienden van
LeekerweideGroep ziet er in dergelijke gevallen op toe dat het geld aan het bepaalde doel
besteed wordt.
Stichting Vrienden van LeekerweideGroep is aangemerkt als ANBI-stichting (algemeen nut
beogende instelling).

MOGEN WE WEER OP UW REKENEN?
Om ook in de toekomst extra voorzieningen voor onze cliënten te kunnen realiseren en de
bestaande faciliteiten goed te kunnen onderhouden, hebben wij financiële steun nodig.
Wij hopen dat wij weer op u mogen rekenen. Als u een machtiging heeft afgegeven, hoeft
u verder niets te doen. Anders verzoeken wij u uw donatie over te maken op onderstaand
rekeningnummer van Stichting Vrienden van LeekerweideGroep, onder vermelding van
“donatie voor Vrienden van LeekerweideGroep”.
Alvast onze hartelijke dank, ook namens onze cliënten.
U kunt donateur worden van Stichting Vrienden door een eenmalige donatie of het afgeven
van een machtiging. Alle bedragen zijn welkom!
Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar secretariaatdirectie@leekerweidegroep.nl of bel
naar 0229 - 57 68 04.
Het IBAN nummer van stichting Vrienden van LeekerweideGroep is NL75RABO037.16.18.800.
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MISSIE EN VISIE
LeekerweideGroep wil gebruik maken van de mogelijkheid van een tweede geldstroom. Door
middel van donaties en sponsoring kunnen speciale projecten gerealiseerd worden zonder
het exploitatiebudget hiervoor te hoeven gebruiken. Dit gebeurt via stichting Vrienden van
LeekerweideGroep.
Stichting Vrienden van LeekerweideGroep heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het
creëren en instandhouden van een zo optimaal mogelijk leefklimaat voor de cliënten
van LeekerweideGroep. Hiertoe heeft Stichting Vrienden van LeekerweideGroep een
bestedingsprotocol vastgesteld. De statuten van de stichting en het protocol zijn desgewenst
op te vragen bij het directiesecretariaat van LeekerweideGroep (0229 - 57 68 04).

BELEID EN RESULTATEN
Het directiesecretariaat fungeert als secretariaat van Stichting Vrienden van
LeekerweideGroep. Aanvragen vanuit wonen, dagbesteding en behandeling kunnen bij het
secretariaat ingediend worden.
Het directiesecretariaat voert de jaarlijkse donateursactie uit en zorgt daarnaast voor het
aanschrijven van fondsen, bedrijven en serviceclubs met het doel geld te werven voor speciale
projecten.
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AANVRAGEN 2018
In 2018 zijn 10 aanvragen binnengekomen. Er zijn 7 aanvragen goedgekeurd:
Goedgekeurd:
• Donatie voor muziekevenement XtraPop georganiseerd door VrijetijdsbestedingNH
• Schommel en trampoline voor een gezinshuis
• Duofiets dagbestedingslocatie Gortlaad in Wognum
• Twee fietsen voor het label IetsAnders Doen
• Snoezelmateriaal Wentel 3B
• Duofiets Kwartellaan Enkhuizen
• Bubbelunit voor Wentel 4C
• Omzetten goedgekeurde aanvraag: 2-touch computer voor Wentel 4 naar een Tovertafel

Er zijn 3 aanvragen afgewezen:
- een nieuwe oven voor voor dagbestedingslokaal Keramiek Makerij;
- een dvd, tv en radio installatie voor dagbestedingslokaal De Opdiggel;
- een hoog-laagbed voor locatie Hulfte 1
Dit soort zaken vallen onder inventarisaanvragen van LeekerweideGroep en zijn inmiddels
dan ook via die weg gerealiseerd.

Abacadabra...de tovertafel van Wentel
tovert kleurige verfdruppels op tafel en
als je erop slaat....wordt het een vrolijke
spetterboel.

Springen...koprol...saltos....met de nieuwe
trampoline bij het gezinshuis kan het
allemaal.
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GIFTEN 2018
In 2018 hebben wij van verschillende kanten giften ontvangen. Soms in geld, soms in
natura. Hieronder een opsomming:

GEVER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkoop kerstpakketten
Action verkopen
Donaties
Verkoop computers
Rabobank Clubkasactie
Legaat J. Bankert voor Roerdomp
Legaat J. Bankert voor Roerdomp
Donatie familie De Wit
Verkoop artikelen boerderij
Parochie H. Martinus
Parochie PKN Wognum

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rotary Wieringerland
Diaconie Protestantse Gemeente
Diaconie Ned. Herv. Wervershoof
Diaconie PKN Gemeente Wognum
Prot. Gem. MWF Obdam
Diaconie Prot. Wervershoof
Benoemde giften familieleden
Jan Reek Natuursteen
John Koomen Tuinen
Familie van ‘t Hof
Familie Oldenburg
Spruit Witlof
Veldhuis Zonwering
Sponsorrit door I.P.A. Gouda
Westfriese Ecclesia
Toetenel Dronten

BEDRAG

(IN EURO)

140,-2.875,85
2.603,50
945,-480,31
500,-27.301,19
1.000,-312,95
349,-3.331,33
2.700,-1.500,-200,-52,45
1.600,-150,-7.050,-1.175,00
500,-700,-200,-50,-1.000,-2.250,-201,15
1.000,--

NATURA

BESTEMMING

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Kachel Rookruimte Roerdomp
Bus Roerdomp
Auto Koopman
Boerderij
Camera Schepenlaan
Airhockey/voetbaltafel Hoogkarspel
Huifbedrijden
Sportveld
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Tovertafel Wentel 4
Snoezel Hulfte 2
Feest voor Wentel 4
Lagos winkelkast Wentel 3
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Snoezel Hulfte 2
Snoezel Hulfte 2
Gift Logistiek
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Op 22 november 2018 is de kas voor de
boerderij feestelijk in gebruik genomen.
In deze langgewenste kas kunnen de
begeleiders en cliënten het hele jaar
door groenten verbouwen. Cliënten
maken zo het gehele groeiproces van
een gewas mee, van zaadje tot plant en
daarna oogsten of verwerken en dan verkopen. We zijn heel trots op deze mooie
nieuwe aanwinst.

Simsalabim....en nóg een Tovertafel...door een gift van de Lionsclub Hoorn maken
vier locaties om en om gebruik van de Tovertafel. Deze is verplaatsbaar, dus kunnen
veel cliënten genieten van de magie van dit prachtige instrument.
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BETROKKENHEID

Via het intranet en website, maar ook door berichtgeving in de regionale dag- en
weekbladen worden medewerkers, cliënten, donateurs, sponsors en andere betrokkenen bij
LeekerweideGroep op de hoogte gehouden van de stand van zaken van diverse projecten.
Eén à twee keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief voor sponsors en donateurs. Op deze
wijze proberen wij de gulle gevers nog beter te informeren over de activiteiten van stichting
Vrienden en houden wij hen op de hoogte van de diverse projecten die lopen en giften die
binnen zijn gekomen.

DE CIJFERS

De jaarrekening van stichting Vrienden van LeekerweideGroep wordt na goedkeuring door de
accountant op de website van LeekerweideGroep gepubliceerd.

VOORUITBLIK

Er zijn nog steeds wensen te vervullen binnen LeekerweideGroep en zolang dat het geval
is zullen wij doorgaan met fondsenwerving. Het bestuur gaat in 2019 kijken hoe zij
Stichting Vrienden van LeekerweideGroep beter bekend kan maken bij het bedrijfsleven van
Westfriesland en op welke wijze we iets voor elkaar kunnen betekenen.

WISSELING BESTUUR

In 2018 heeft Martin Stam een aantal bestuursvergaderingen van Stichting Vrienden
bijgewoond. Officiële toetreding geschiedt in 2019.

ALGEMENE GEGEVENS

Stichting Vrienden van LeekerweideGroep
t.a.v. directiesecretariaat
p/a Postbus 1
1687 ZG Wognum
T: 0229 - 57 68 04
E: secretariaatdirectie@leekerweidegroep.nl
SAMENSTELLING BESTUUR per 31-12-2018
NAAM

FUNCTIE

Theo van Eijk
Paul Zegveld
Raymond Kok
Ton Loos
Peter Molenaar

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
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Stichting Vrienden van LeekerweideGroep
1687 CC Wognum
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1
T: 0229
- 57 68 68
info@leekerweidegroep.nl
1687
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www.leekerweidegroep.nl
secretariaat
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Het IBAN nummer van stichting Vrienden
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