
 

Jaarverslag 2020 
1. Bestuur : 

Fred Polling : voorzitter                                   
Marc Nelemans : secretaris 
René Molenschot : penningmeester 
Jolanda Valkenburg : PR & Marketing  
Henk Friederichs : activiteiten- vrijwilligers coördinator  
 

2. Agenda : Voorwoord voorzitter - Terugblik 2020  - Financieel overzicht - Doelen 2021 - ideeën – afsluiting. 
 

3. Voorwoord :  
Ondanks de coronacrisis met al z’n beperkingen hebben we van 2020 toch een mooi jaar kunnen maken.  
Je merkt dat je je aanpast aan wat wel en niet kan, digitaal vergaderen, wensen speciaal voorbereiden, het 
systeem op orde brengen en werken aan een nieuwe website. Gelukkig zijn de verwendag, het bloemetje van de 
maand doorgegaan en hebben we de mensen toch nog 2 keer blij kunnen verassen. Bijzonder was dit jaar de 
erespeld voor Harrie en Elly, als “bikkels” van de stichting voor hun tomeloze inzet en trouw.  
Ook dit jaar zal er geen vrijwilligersbijeenkomst zijn en zullen we jullie, zoals vorig jaar, een kort verslag van 2020 
per mail toesturen. 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 website onder “bestuur” jaarverslagen. 
 

4. Terugblik 2020 :  
- We hebben niet veel kunnen organiseren afgelopen jaar, maar toch hebben we voor en tijdens coronacrisis nog  
   9 wensen kunnen vervullen. 

 Een dagje met de kleinkinderen naar de Efteling 

 Een dagje naar Wildlands in Emmen 

 Etentje bij ’t Zusje als alternatief voor de meet & Greet bij Feyenoord 

 Etentje bij Dinner Plaza 

 Een fotoshoot voor Marjon door Jacomijn incl. fotoalbum 

 Een fotoshoot voor Sybilla tijdens feest door Jacomijn incl. fotoalbum 

 Een etentje voor Opa i.s.m. Happy Dees Zevenbergen 

 Een dagje Amsterdam met de trein en een heerlijke lunch  

 Indoor Skydive in Roosendaal voor Evi en Jolanda. 
- Half januari hebben we nog het schoolproject op KBS Sint Jozef met voorlichting over kanker kunnen geven. 
- Eind januari een filmavond in de Boodschap, daarnaast hebben we 2 andere verwenmomenten bij de mensen                               
thuisgebracht. De 1e was rond April, waar we als voorjaarsactie zo’n 100 bosjes tulpen hebben bezorgt i.s.m. met 
Heidi´s Bloemerij en Gardenmaster Rijen. 
Voor het 2e verwenmoment hebben we met de kerstdagen zo’n 85 pakjes Harrie’s Wafels uitgedeeld en een 
kleine 40 pakjes verkocht. 
- Ook hebben we in 2020 nog 9x een “Bloemetjes van de maand” mogen bezorgen. 
- We hebben 10 mensen financieel ondersteund bij de aanschaf van een haarstuk i.s.m. Francy’s Haarwerkstudio 
uit Breda. 
- De verwendag geheel coronaproof met prachtig weer, ruim 40 deelnemers met introducé, meer dan 20 
oldtimers ( ca. 35 vrijwilligers/chauffeurs). Onze gastheer wederom de Jacobushoeve met Koffie-Thee en wafels 
van Harrie en Elly, oldtimertocht en een boottocht over de Biesbosch met de Zilvermeeuw.  Daarna terug richting 



Rijen voor de BBQ en een borrel. Dank je wel aan de Zilvermeeuw, Bas en medewerkers van de Jacobushoeve, 
Etos en Everything Sweet. 
 

 
 

5. Financieel overzicht bank en kas 2020 :  
 
- Onderstaande donaties lichten we er even uit. 

 Harrie’s Wafels incl. losse verkoop € 1855,= 

 Kerstmarkt Basisschool de Vijf Eiken € 1000,= 

 Cross for the Crocus € 4000,= 

 Wandeltocht ABG gemeenteambtenaren € 800,= 

 Donatie schildersbuurt/buurtvereniging € 80,= 

 Clubkasactie Rabobank € 494,09 

 Verwendag Sponsoren, rallyschildjes en BBQ € 360,50 
 

 
 
Kas controle over 2020 moet nog worden uitgevoerd en zal terugkomen in het verslag op onze website. 
 
 

OPROEP: we zoeken 2 personen voor de kascontrole 2021 “WIE MELD ZICH AAN ?” 

Jaaroverzicht bank 2020 Credit Debit

Vermogen bank op 01-01-2020 29.443,43€         

Uitgave voor pruiken -1.500,00€          

Activiteiten

Organiseren Verwenmiddag 360,50€               -5.239,02€          

Bloemetjes -1.206,00€          

Filmavond -181,80€             

Vervullen wensen

9 wensen betaald waarvan 8 voldaan -1.636,59€          

Kosten voor de stichting

Kosten voor Bankrekening -139,17€             

Kosten Stichting: Website, drukwerk -287,73€             

Ontvangen donaties

Rabo Clubkasactie 494,09€               

Losse donaties + collectebus 4.203,00€           -19,14€                

Verkoop van Harrie's wafels 1.855,00€           

Cross for the Crocus 4.000,00€           -112,71€             

Vermogen bank per 31-12-2020 40.356,02€         -10.322,16€        30.033,86€         

Kas overzicht 2020 Credit Debit

Vermogen kas op 01-01-2020 351,81€               

Donaties 1.025,00€           

Wensen vervullen -385,80€             

Storting op bank -435,00€             

Overige kosten -183,95€             

Vermogen in Kas per 31-12-2020 1.376,81€           -1.004,75€          372,06€               



6. Doelen 2021-2022 :  
- De verwendag op Zondag 12 September 2021 is in voorbereiding en kan hopelijk plaatsvinden afhankelijk hoe 
de pandemie zich verder ontwikkeld (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 2022, datum volgt later dit jaar. 
- Voorjaars paasactie April 2021 (+ evalautie) 
- Wensen die nog op de plank liggen gaan vervullen, zodra het weer mag en kan. 
- Schoolproject. 
- Financiële ondersteuning bij aanschaf haarstuk en Harrie’s wafels blijft doorgaan zoals vanouds  
- “Klavertjesactie” door AH Rijen met een aantal maatschappelijke doelen. 
- 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 
- Boerenfair Jacobushoeve  
- Samenwerking Inloophuis Poppy’s Oosterhout blijft. 
 

7. Ideeën :  
- Heb je een idee voor een leuk verwenmoment of anderszins, laat het ons weten !!!  
 

8. Afsluiting :  
Wij danken alle vrijwilligers, sponsoren en donateurs voor alle hulp het afgelopen jaar.  

Hopelijk zien we jullie snel 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, ben er voor elkaar en let op elkaar. 

Namens het bestuur Stichting Op Den Alpe Rijen. 

Fred Polling 

Voorzitter. 

 

 

   BEDANKT PARTNERS EN SPONSOREN 
 
                                                         
 

 

 

mailto:bloemetje@opdenalperijen.nl


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                         

 

 

 

                                              


