Jaarverslag 2019
1. Bestuur :
Fred Polling : voorzitter
René Molenschot : penningmeester
Jolanda Valkenburg : PR & Marketing
Henk Friederichs : activiteiten- vrijwilligers coördinator
Marc Nelemans : secretaris
2. Agenda : Voorwoord voorzitter - Wijziging in bestuur en ambassadeurs –
Terugblik 2019 - Financieel overzicht - Doelen 2020 - Jullie ideeën – afsluiting.
3. Voorwoord :
i.v.m. de coronacrisis hebben we de geplande vrijwilligersbijeenkomst van 17 Maart 2020 moeten laten
vervallen. We hadden deze avond in een ander jasje willen gieten, maar dat doen we dan volgend jaar. Uiteraard
willen we iedereen toch op de hoogte brengen van de activiteiten van vorig jaar. Daarom een kort verslag van
het jaar 2019. Hierop kun je tot 2 weken na verzending reageren voor vragen of eventuele toelichting. Daarna
maken we het verslag definitief en plaatsen het op de wensite onder “bestuur” jaarverslagen.
4. Wijziging bestuur en ambassadeurs :
- Aanvulling bestuur: vacature secretaris is ingevuld door Marc Nelemans per 1-10-2019
- We hebben 3 Ambassadeurs, Wilma, Rolph en Ad die 1 á 2x per jaar worden uitgenodigd om bij
bestuursvergadering aanwezig te zijn en brainstormen over diverse aspecten stichting. Harrie heeft besloten te
stoppen als ambassadeur, maar blijft verder wel betrokken bij de stichting met Harrie’s Wafels en als vrijwilliger
bij diverse evenementen samen met Elly en blijven ze ons volgen via social media.
5. Terugblik 2019 :
- Verwendag met ruim 40 deelnemers én introducé aan verwenmiddag met ruim 20 oldtimers ( ca. 35
vrijwilligers, incl. chauffeurs). Koffie-Thee en wafels van Harrie bij de Jacobushoeve, oldtimertocht en daarna een
rondleiding en Brabantse koffietafel bij het Museum ’t Brabants Leven in Den Dungen.
Daarna terug richting Rijen voor de BBQ en een borrel. Dank je wel aan het Museum, Bas van Abeelen en
medewerkers van de Jacobushoeve.
We hebben 7 wensen vervuld :
 Een rondvaart op de Biesbosch met lunch bij de Drie Linden
 Een dagje Toverland met het gezin
 Een huis schilderen, door Ronald van Loon schilderwerken
 Sieraden maken met een High Tea
 Een heerlijke massage
 En 2 Theatervoorstellingen CAR in de Efteling
- We hebben 20 mensen financieel ondersteund bij de aanschaf van een haarstuk. I.s.m. Francy’s Haarwerkstudio
uit Breda
- 2 verwenmomenten, nml. in Februari bloemschikken bij Heidi en in Mei handletteren bij Hearts & Letters
- We hebben 9 Bloemetjes van de maand mogen uitreiken.
- We hebben ons laten zien en gepromoot tijdens Rijen Ruikt, de Rijense Jaarmarkt en de Boerenfair bij de
Jacobushoeve.

6. Financieel overzicht :
- Onderstaande donaties lichten we er even uit.
 Afscheid wethouder Rolph Dols
 Cross for the Crocus
 Harrie’s Wafels
 Kiwani’s Vijf Eiken Haringparty
 Statiegeldactie AH Rijen
 Clubkasactie Rabobank
 Verwendag Sponsoren, rallyschildjes en BBQ
 24 uur biljarten in d’n Engel Molenschot

€ 1320,=
€ 4000,=
€ 1905,=
€ 2500,=
€ 502,=
€ 522,60
€ 432,50
€ 2243,=

Kas controle is gedaan op 28-1-2020 door Ellen Pijnenburg en Marieke Bosscher, hieronder hun bevindingen :
“Je ziet aan het geklieder op de stukken in de cloud, dat we serieus bezig zijn geweest. René had alles goed op orde.
Alle stukken lagen binnen handbereik. Er waren overzichtelijke sheets gemaakt en op elke vraag kwam meteen het juiste
antwoord. I.v.m. langere afwezigheid van René in 2019 is wat van zijn administratie overgenomen. Het is daarbij niet
duidelijk overgekomen dat de uitgaven die per pinbetalingen gedaan werden, ook vergezeld moesten worden door een
bon. Dit is een leerproces voor een volgende keer. Bij de kascontrole 2018 vond een correctie plaats. Deze correctie was
nog niet in de stukken 2019 doorgevoerd. Dit gebeurde doordat de kascontrole ná de start van het boekjaar 2019
plaatsvond. We waren toch stiekem een beetje trots nog wat gevonden te hebben ;0). Marieke en ik complimenteren René
voor de keurige en overzichtelijke administratie. Wij stellen dan ook deze vergadering voor om de penningmeester van het
gevoerde beleid in 2019 te déchargeren Marieke en Ellen”

OPROEP: we zoeken 1 persoon voor de kascontrole 2020. Samen met Marieke
voer je een controle uit op de betalingen en bonnetjes : WIE MELD ZICH AAN ?

7. Doelen 2020-2021 :
- We gaan met de tijd mee en hebben inmiddels een Instagram account waarop we ook gevolgd kunnen worden.
- De verwendag op Zondag 13 September 2020 is volop in voorbereiding en kan met inachtneming van de regels
Van het RIVM plaatsvinden (exacte invulling kunnen we pas eind Augustus/ begin September doen.
Locatie is als basis weer de Jacobushoeve en daar zijn we erg blij mee.
- Cross for the Crocus 2021, datum volgt in September
- Schoolproject met Wensboom pakken we weer op zodra het kan.
- Financiële ondersteuning bij aanschaf haarstuk en Harrie’s wafels blijft doorgaan zoals vanouds
- Zetjesactie blijft, maar niet voor ons. AH Rijen en een aantal maatschappelijke doelen zijn bezig met een nieuwe
actie “Klavertjesactie”, zodra er meer bekend is laten we dat uiteraard weten.
- Verwenmomenten zoals filmavond, knutselavond, bloemschikken .. andere ideeën? Worden weer opgepakt
zodra het kan.
- Bloemetje van de maand blijft uiteraard doorgaan ….. hoor je iets, laat het ons weten via e-mailadres
bloemetje@opdenalperijen.nl
- Jaarmarkt Rijen (onder voorbehoud)
- Samenwerking Inloophuis Poppy’s Oosterhout blijft.
8. Ideeën :
- Heb je een idee voor een leuk verwenmoment of anderszins, laat het ons weten !!!
9. Afsluiting :
Wij danken alle vrijwilligers, sponsoren en donateurs voor alle hulp het afgelopen jaar.
Graag zien we jullie weer bij één van onze activiteiten, wensuitvoeringen of andere gelegenheid.
Het verslag is na goedkeuring altijd na te lezen op de website en tevens te downloaden.
Dank jullie wel, blijf gezond en let goed op elkaar.
Namens het bestuur Stichting Op Den Alpe Rijen.
Fred Polling
Voorzitter.

