
 

 

 

 

 

 

Vrijdag 23 Maart 2018 

Notulen - Vrijwilligersbijeenkomst 2018 

Aanwezig: 50 vrijwilligers, geïnteresseerden en 4 bestuursleden 
 
Opening :  
Wij heten jullie van harte welkom op deze vrijwilligersbijeenkomst met een feestelijk tintje, want we  
bestaan 5 jaar. 5 jaar steunen we mensen met kanker, 5 jaar trouwe vrijwilligers en 5 jaar een goed doel om trots op 
te zijn.  
 
Verslag en notulen 2017 : goedgekeurd en definitief gemaakt eind April 2017. 
 
Het bestuur bestaat nu uit 4 personen, dit zijn: 
Voorzitter   Fred Polling  vrijwilliger sinds 2012 en voorzitter sinds 1-11-2015 
Penningmeester  René Molenschot medeoprichter en penningmeester sinds 5-12-2012 
PR en Communicatie  Jolanda Valkenburg bestuurslid sinds 1-3-2016 
Activiteiten coördinator Henk Friederichs vrijwilligers sinds 13-9-2015 en bestuurslid sinds 15-1-2017 
Tevens is Henk waarnemend Secretaris ofschoon we dit allemaal invullen, vooral Jolanda. 
Secretaris   Vacant ( Yvonne van der Holst is zomer 2017 gestopt als secretaris) 
 
Terugblik 2017: 

 Het bestuur word ondersteunt door 4 Ambassadeurs, Wilma, Harrie, Rolph en Ad ca. 2x per jaar betrokken 

bij bestuursvergadering. Brainstormen, een andere kijk op iets dan het bestuur, waaruit dan andere ideeën 

ontstaan hoe we patiënten anders benaderen. 

 Ondanks de vacante functie van secretaris hebben we vorig jaar als bestuur en stichting veel bereikt.          

We zijn actiever op zoek naar mensen met kanker: schoolproject is daar een goed voorbeeld van en 

uitbreiding activiteiten (b.v. oproep voor de filmavond en knutselavond). We willen ons meer richten op de 

omgeving van de patiënt i.p.v. patiënt zelf, deze wil vaak niet ( via familie en vrienden bereiken we meer ). 

 Nieuwsbrief loopt, krijgt iedereen de nieuwsbrief, zo niet meldt je aan en stuur vooral door.  

 Samenwerking inloophuis Poppy’s: mini wensboom van de stichting staat bij Poppy’s (1 wens vervuld) en 

samen op jaarmarkt Rijen. 

 Vrijwilligers willen we meer betrekken bij stichting: zoals bijvoorbeeld afgelopen jaar ; auto geleend Wim 

Verbunt voor de Ajax wens, hulp bij verwendag, Cross for the Crocus, kerstmarkt, wens fam. Van 

Loon(werkgroep Brenda en Marjolein) 

 Verwendag 10-9-2017 : zeer geslaagde dag met 28 deelnemers én introducé aan verwenmiddag, 14 

oldtimers en 27 vrijwilligers, incl. chauffeurs. Koffie-Thee en vers gebakken wafels van Harrie’s Wafels bij ‘t 

Vermaeck, oldtimertocht en……daarna rondleiding bij de dorpsdokter in Hilvarenbeek incl. lunch. Als 

afsluiting een goed verzorgde BBQ bij ‘t Vermaeck, dank je wel Joost Willemse.  

 Twee wensen vervult. 1. Wens Koen Loonen bezoek aan AJAX, ontvangen met een cadeau (AJAX Shirt), we 

kregen een rondleiding in de Arena en het Ajax museum en hebben nadien een training mogen bijwonen. 

Koen op de foto met Lasse Schöne en andere Ajax coryfeeën, zoals Overmars, v.d Sar en mister Ajax Sjaak 

Swart. Samen geluncht en volop belangstelling van Ajax spelers. Een geweldige indrukwekkende dag.            

2. Wens fam. Van Loon door Brenda en Marjolijn i.s.m. Zo Leuk en Hearts & Letters. Hierbij hebben ze met de 



vrouw en kinderen herinneringkistjes geknutseld(meneer was al te ziek). Later die week zijn er nog foto’s 

gemaakt bij het gezin door Jacomijn Dijkers. 

 8 mensen voor een haarwerk financieel ondersteund> aangedragen door en in samenwerking met Francy’s 

Haarwerkstudio  

 

Donaties ontvangen: 

 Uitvaart Antoine van Loon collectebussen (hebben we eerder een wens voor gedaan). 

 Achmea Foundations 

 Cross for the Crocus 2017 dat voor de 8e keer werd georganiseerd en wij voor het 7e jaar ondersteunen. 

 Clubkas actie Rabobank 

 Harrie’s wafels 

 Zetjes actie Albert Heijn Rijen 

 KBS St. Jozefschool met de appelflappenactie 

 

Financieel overzicht: 

 

 

 

 

Doelen 2018 : 

 CFTC : Mooie dag zonder incidenten en een record aantal deelnemers 1079. 

 Wensboom : al uitgevoerd: dierenparkt amersfoort(via poppy’s), vliegwens(schoolproject St.Jozefschool),   

er lopen nog 5 wensen, waaronder een wens op 22 april naar de Beekse Bergen. 

 Verwendag : 9-9-2018 , locatie Jacobushoeve start en einde. Dit jaar een andere route richting West-Brabant 

met ondersteuning van diverse locale ondernemers (ook buiten de gemeentegrenzen) en op zoek naar 

sponsoren die auto gerelateerd zijn ( auto, garage’s en transportbedrijven). 

 Harrie’s wafels het gehele jaar door + jaarmarkt Rijen, Molenschot (kerstmarkt niet, misschien Gilze), verder 

doen we mee aan de Albert Heijn Zetjesactie, blijven we de aanschaf van haarstukken financiël 

ondersteunen. Daarnaast de social media zoals website, nieuwsbrief, twitter  en facebook … de laatste vooral 

delen graag. 

 Verwenmomenten per seizoen : 1 per seizoen, winter filmavond geweest, workshop freubelen, workshop 

bloemen. Hebben jullie ideeën, dan horen we die graag van jullie.  

 Bloemetje van de maand 

 Schoolproject op andere scholen binnen de gemeente Gilze en Rijen. 

 Henk verteld dat we vrijwilligers nog meer willen betrekken bij de stichting. Voorbeeld werkgroep wens van 

Antoine v.Loon ( Brenda en Marjolijn ) werkgroep Bloemetje van de maand (Wilma en Marjolijn), KWF 

helpen aan vrijwilligers voor de collecteweek in September of de filmavond.  

Heb je een idee … meld het ons dan gaan we om de tafel om het te bespreken en trek jij de kar !!! 

Jaaroverzicht 2017 Credit Debit

Bank 01-01-2017 6.750,93€     

Uitgave voor pruiken -€               1.055,50€     

Vervullen wensen -€               380,35€        

Organiseren Verwenmiddag 225,00€        1.442,90€     

Ontvangen donaties 7.050,29€     -€               

Deelname Jaar- en Kerstmarkt 1.190,50€     195,49€        

Kosten onderhoud Stichting -€               708,06€        

mutaties over 2017 8.465,79€     3.782,30€     4.683,49€     

Bank 31-12-2017 11.434,42€  

in Kas 01-01-2017 68,45€                 

Storting in 2017 136,35

in Kas per 31-12-2017 204,80€               



 Henk legt e.e.a. uit over het ANBI en CBF keurmerk. ANBI keurmerk hebben we inmiddels en is erg 

interessant voor ondernemingen die een goed doel willen steunen. Voor het CBF keurmerkmoet je voldoen 

aan nog strengere eisen, waar we volop mee bezig zijn 

 

Een kort woordje van Rolph Dols :  

Rolph verteld m.n. over het ontstaan van de stichting en wat we zoal doen, gedaan en gerealiseerd hebben in de 5 

jaren van ons bestaan. Ook blikt hij terug over de sportieve prestaties, de gesprekken en de tijd die we hebben 

meegemaakt tijdens Alpe d’HuZes met het team van Op den Alpe Rijen in 2012 en het spontane bezoek die hij heeft 

gedaan met Peter aan het team OPenTop Rijen tijdens Alpe d’Huzes in 2014, waarin de zelf ook nog sportief hebben 

meegedaan en vooral zorgde voor mentale steun en uiteraard gezelligheid. 

 

Rondvraag : 

Geen vragen ontvangen. 

 

Datum volgende bijeenkomst ergens in Maart 2019 

 

Wij danken iedereen voor de hulp op welke manier dan ook het afgelopen jaar en voor zijn/haar aanwezigheid. 

Graag zien we jullie bij één van onze activiteiten, wensuitvoeringen of andere gelegenheid. Dat we maar veel 

mensen op wat voor manier dan ook kunnen steunen. 

Ook dank ik alle partners en sponsoren voor hun bijdrage en nodigen wij jullie van harte uit om zo meteen de 

jubileumavond met ons voort te zetten…………. Dank jullie wel.  

Bestuur Stichting Op Den Alpe Rijen 

Maart 2018 

 

www.opdenalperijen.nl 

info@opdenalperijen.nl  
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