
Notulen vrijwilligersbijeenkomst 19 maart 2019 

Fred opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Sheet organogram: Fred vertelt hoe de samenstelling is van het bestuur en wie welke kerntaken 

heeft binnen  het bestuur.  

Sheet terugblik 2018: 

• Nieuwsbrief: wordt zo wijd mogelijk verspreid. Mocht je deze niet ontvangen, meldt je aan 

• ANBI status (Henk vertelt). Per 1-1-18 hebben we een ANBI status, dit is voor een financieel 

verhaal. Mocht je een donatie willen geven, dan mag je je donatie aftrekken van de 

belasting. Zowel zakelijk als privé. De belasting vraag hier wel iets voor terug van ons als 

stichting: we moeten een transparante organisatie zijn. De uitgaven moeten gelinkt zijn aan 

de inkomen. Ook moeten we een stichting zijn zonder winstdoel en mogen de bestuurders 

geen vergoeding ontvangen.  

• Verwendag, deze was fantastisch. In totaal waren we met ongeveer 70 personen. We 

begonnen bij de Jacobushoeve met koffie en een versie wafel (gebakken door Harry en Ellie). 

Vervolgens door het Brabantse land gereden richting het wapen van Zundert, waar we 

geluncht hebben. We hebben een bezoek gebracht aan het van Gogh huis en zijn daarna 

weer binnendoor naar de Jacobushoeve gereden. Hier hebben we genoten van een BBQ 

• Vervulde wensen: 

o Klavertje 4 met kaarsjes voor Marcel van Gool (initiatief van Anne-Lie Reuser, we 

hebben geholpen) 

o Wens van Janine via inloophuis Poppy’s, Dierenpark Amersfoort 

o Opa van Isis, rondvlucht over zijn geliefde stad Breda, via schoolproject St. Jozef 

o Wens voor Anja, weekje Roompot 

o Dolfinarium wens voor Bianca 

o Wens Maria naar de Efteling, via schoolproject St Jozef 

o Wens Jasmine, verwenmoment + fotoreportage 

• Haartukken, het gedeelte wat niet verzekerd is, kunnen wij vergoeden tot een maximum van 

€ 150,00 

• 2 x Filmavond, de tweede keer was alweer drukker bezocht als de eerste keer. Het was echt 

een gezellig samen zijn 

• Het memobord maken is heel goed ontvangen 

• Donaties: korte uitleg waar donaties vandaan komen. René zal de bedragen in het financiële 

stuk verder toelichten. 

• Markten: we probren ons in het dorp te laten zien, bijvoorbeeld bij Rijen Ruikt, de Jaarmarkt 

(daar hebben we een diner cheque van Wokplaza verloot) en de kerstmarkt in Gilze 

• Bloemetjes: dit is een nieuw initiatief van dit jaar (2018). We hebben er in 2018 13 uit mogen 

delen. Het gebaar doet mensen heel veel! Wordt altijd erg goed ontvangen. 

 

Financieel plaatje 

* we zijn een ANBI stichting. Hiervoor is het belangrijk dat we inkomsten en uitgaven aan elkaar 

koppelen.  

* 1 wens is wel gefinancierd, maar nog niet uitgevoerd, deze wordt volgend jaar uitgevoerd. 

* met activiteiten wordt bedoeld bijvoorbeeld de filmavond of een verwenmoment 

* donaties: Achmea € 3.900, van Dorst > € 10.000. Hierdoor hebben we een buffer voor 4 jaar. 

We hebben maximaal in kas € 200 



* Kosten stichting: € 130 bank, visitekaartjes, flyers. We zitten goed binnen de marge van 10% 

(voor kosten die niet te relateren zijn aan het goede doel) die de belastingdienst i.v.m. ANBI 

voorschrijft.  

* oproep voor kascontrole: Ellen en Marieke geven zich op 

* Ad Ballemans en Marc Nelemans hebben de kascontrole uitgevoerd. Alles is in orde. Er zijn 

steekproeven gedaan. René kon alles snel vinden, complimenten van de kascommissie. 

 

Doelen 2019 

* website verbeteren: we hebben iemand daarvoor in de hand genomen. Dit geldt ook voor 

social media 

* CFTC, deze is al geweest en was nog beter als in 2018. Er waren mensen uit echt heel 

Nederland. In 2018 waren er 1179 personen in 2019 waren er 1387 personen. De route is verlegd 

en liep nu via de Jacobushoeve. Dit was het centrale punt, waar het ook enorm druk was. Nieuw 

was dat de route een stuk door Rijen liep. Dit is goed ontvangen. In 2020 wil de organisatie dit zo 

houden en zelfs zorgen voor meer reuring op het plein bij het gemeentehuis. 

* CBF keurmerk is een vervolg op ANBI. We zijn nog aan het bekijken of we dit gaan doen. 

* we hebben nu al 4 wensen voor 2019 

* we melden ons weer aan voor de zetjes actie 

* het bloemetje blijven we doen, complimenten voor Marjolijn, zij heeft enorme inzet. Wilma en 

Marieke helpen ook 

* schoolproject loopt wat stroef. Er zijn wat wisselingen geweest van bestuurders. Het is lastig 

om een definitief ja te krijgen. Eind 2019 mogen we naar de Brakken. 

* Poppy’s samenwerking intensiveren. We hebben zelf een idee voor een inloopavond in Rijen. 

De locatie moet nog nader bepaald worden. 

* vrijwilligers willen we meer betrekken: hoe?? 

 

Rondvraag: 

 

* Marjolijn zijn haarstukken voor mensen die uit Rijen komen? Bij de eerste opstart waren het alleen 

maar mensen uit Rijen. 3 jaar geleden kregen we vast een bedrag van CFTC, dus vandaar dat we toen 

ook mensen uit Oosterhout zijn gaan helpen. We blijven actief tussen Breda en Tilburg 

* wensen uit Oosterhout doen we ook vanwege de samenwerking met Poppy’s. De financiën gaan 

wel in goed overleg. 

* schoolproject, kinderen die hier wonen kunnen een wens in dienen voor iemand uit NL. We gaan 

deze wens dan toch uitvoeren, omdat het kind in Rijen woont. 

* het ontstaan van de stichting is toegelicht i.v.m. Rijen in onze naam, misschien is dit te beperkend. 

* we vervangen “mensen met kanker” overal voor “mensen die geraakt zijn door kanker” 

 


