
 
 

Donderdag 16 maart 2017 
 

Notulen - Vrijwilligers bijeenkomst 2017 
 

Aanwezig: 16 vrijwilligers en 4 bestuursleden 
 
Opening : Iedereen wordt welkom geheten. 
 
Verslag en notulen 2016 : goedgekeurd en definitief gemaakt. 
 
Het bestuur bestaat nu uit 5 personen, dit zijn: 
Voorzitter    Fred Polling 
Penningmeester  René Molenschot 
Secretaris   Yvonne van der Holst 
PR en Communicatie Jolanda Valkenburg 
Activiteiten coördinator Henk Friederichs 
We zijn nu compleet en kunnen nu echt een slag gaan maken in structuur en stabiliteit 
binnen de stichting. Ook kunnen we nu gaan werken om onze “ALPE”adviseurs meer te 
betrekken en advies vragen, jullie als vrijwilligers meer te betrekken en op de hoogte te 
houden van het wel en wee van de stichting ( zoals hoe het met iemand gaat na een wens ). 
Hier zijn we afgelopen jaar duidelijk in te kort geschoten. 
 
Zij worden ondersteund door een viertal mensen, wij kunnen bij hen terecht voor vragen 
en ideeën, de “ AlpeAdviseurs” : 
Wilma van Opdorp 
Harry van Opdorp 
Rolf Dols  
Ad Ballemans 
 
Terugblik 2016 
 
*Oldtimer Verwendag 
29 deelnemers en 18 Oldtimers deden hier aan mee. 
De verwendag 2017 zal plaats vinden op zondag 10 september 2017. 
Programma en locatie volgen later. 
We gaan het nu niet meer samen met de Motortoertocht voor het goede doel 
 



*3 wensen zijn vervult 
2 x een rondrit met een oldtimer met een rondvaart door de Biesbosch 
1 x een tuinwens 
 
*Er is 16 x een financiële ondersteuning gegeven t.b.v. een haarwerk 
Het gaat hierbij om een gedeelte van het niet door de verzekering gedekte ziektekosten die 
wordt vergoed. 
2 x in Rijen, 12 x in Oosterhout, 1 x in Gilze en 1 x in Dongen 
 
Donaties ontvangen: 
-Reünie van de teams Alpe d’ Huzes Rijen 
-Donatie Camping les Chappelains te Frankrijk, door Don en Monique Verhoef 
-Groot feest van Ad, Martijn en Karin 
-Taxus Taxi ( via Gemeente Gilze en Rijen ) 
-Cross For The Crocus (962 deelnemers) de cheque uitreiking hiervan is op  
  31 maart 19:00 uur in de Jacobushoeve 
-Harrie’s Wafels 
-Motor Toertocht voor het goede doel sponsorde de lunch en de BBQ van de verwendag. 
 
Acties 2016: 
-Jaarmarkt 
-Zetjes Actie 
-Kerstmarkt 
-Shoeby (speciale verkoop avond waarbij 10% van de opbrengst voor de stichting was) 
 
Donaties gedaan: 
-Daniël den Hoed Familiehuis 
-Heel Rijen lakt voor Tijn 
-Hospice Dongen 
 
Financieel overzicht: 
 
     Credit    Debet 
Banksaldo      € 8.161,45 
 
Uitgave pruiken       2.331,50 
Bloemen              113,90 
Kosten Rabobank                127,73 
Opbrengst Wafels         819,00      104,45 
Motortocht       2.783,65   2.561,86 
Verwenmiddag           31,50      640,77 
Familiehuis        1.792,39   2.500,00 
Vervullen van wensen         594,38 
Ontvangen donaties      3.110,37 
Overige            973,34 
Bank 31-12       8.536,91   9.947,43 
 
In kas € 6.750,93 
 



Nieuws van bestuur 
 
*De nieuwe bodywarmers en t-shirt s zijn er met dank aan de sponsoren KIN makelaars, 
Cineworks, Smaak, cafetaria ’t Carillon, Everything Sweet, Rabobank, Harrie’s Wafels en 
Tricorp. Deze worden per evenement ter beschikking gesteld omdat we meer vrijwilligers 
hebben dan t-shirts en bodywarmers. 
*De Promofilm is af, gemaakt door Kevin Verstegen ( Cineworks ) en ingesproken door Bert 
Kranenbarg ( Radio2 en Radio5 KRO-NCRV ) 
 
 
Doelen 2017: 
 
*Cross for the Crocus  2017 ( heeft reeds plaatsgevonden 19-2-2017 )   
*Wensboom; meer aandacht hiervoor en ook wordt er gekeken naar een mooiere, meer 
aansprekende  aankleding per seizoen ( is onderhanden bij Corry Maas ) 
*Wens voor Koen Loonen bij AJAX ( gaat plaatsvinden op 6 April a.s. ) 
*Financieel blijven ondersteunen van Haarstukken 
Hierbij zullen wij alleen Oosterhout ondersteunen indien ons budget hiervoor niet        
binnen de kleinere gemeentes wordt opgebruikt. 

*Actiever op zoek naar mensen met kanker ( via huisartsen, fysio, ziekenhuizen, 
inloophuizen ) Ideeën van harte welkom. 
*Promoten van de Stichting bij evenementen ( jaarmarkt, kerstmarkt, zetjesactie, anders ?)  
*Verwendag 10 september 2017 : locatie n.t.b. – verwendag met Oldtimerrit nu zonder 
motortoertocht, omdat we meer specifieke aandacht willen geven aan onze deelnemers. 
We willen beide groeien maar de doelgroep is anders en daarom beter het afzonderlijk van 
elkaar te organiseren. ( waar we het als bestuur unaniem over eens waren ). 
*Meerdere verwenmomenten per jaar, 1 per seizoen, massagemiddag, filmavond bij cc de 
Boodschap, bloemschikken, boottocht ( vissen ). 
*Programma Wensboom op de scholen 
Dit om kanker bespreekbaar te maken onder kinderen ( groep 7 ), en misschien wensen uit 
te kunnen voeren ( er is zeker interesse van de scholen ) 
*Nieuwsbrief 6 x per jaar 
*1 vrijwilliger per nieuwsbrief aan het woord laten 
*1 sponsor per nieuwsbrief aan het woord laten 
*organiseren inloop ochtenden, ook voor nabestaanden 
 
*Voor vragen over vrijwilligers en activiteiten kan contact opgenomen worden met Henk 
Friederichs ( email adres volgt nog, voorlopig opdenalperijen@gmail.com ) 
 
Rondvraag 
 
*Wie wil er helpen bij fondswerving? We hebben nog 1 persoon nodig naast René en Karin 
*Kan er en button op de site komen waar men op kan klikken, om zich als vrijwilligers aan 
te melden voor een activiteit, wens of anderszins (idee Martijn Ballemans) 
*Kan de Nieuwsbrief  ook op papier uitkomen? Ja, we willen ook deels per post rondsturen. 
*Kunnen we vervoer organiseren, bijvoorbeeld bij de inloop ochtenden of ziekenhuis 
bezoeken? Zou kunnen, maar is in principe niet de bedoeling ( zeker niet structureel ) 
*Kunnen we bij het vervullen van wensen niet beter samenwerken met andere stichtingen? 
We willen inderdaad contact zoeken met andere partijen om samen te werken. 

mailto:opdenalperijen@gmail.com


 
31 maart 19:00 uur Jacobushoeve 
Hier wordt de cheque aan ons overhandigd. Iedereen die aanwezig was bij de Cross for the 
crocus , is hier van harte welkom. 
 
Help ons denken: 

1. Hoe bereiken we meer patiënten 
2. Hoe bereiken ons meer wensen 
3. Hoe zorgen we voor een nog grotere naamsbekendheid 

 
 
Volgende vrijwilligers bijeenkomst maart 2018, de datum volgt t.z.t. 
 
We bedanken iedereen voor hun inzet het afgelopen jaar en maken er het komende jaar 
met z’n allen weer iets moois van.  
 
Alle vrijwilligers bedankt. 
 

 
 
 
Bestuur Stichting Op Den Alpe Rijen 
 
Maart 2017. 
 
 
 


