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De Stichting Vrienden van het Ouderenwerk Blaricum, Eemnes en Laren (hierna 

‘Stichting vrienden van’) is bestuurlijk verbonden met de Stichting Welzijn 
Ouderen Blaricum, Eemnes en Laren (hierna SWO-BEL). Eind 2010 is SWO-BEL 

gefuseerd met de regionaal werkende Stichting Versa Welzijn. 
De bestuurlijke banden van onze Stichting Vrienden van zijn tegelijkertijd 
verbroken. De Stichting Vrienden van is wel blijven bestaan maar dan op eigen 

benen. Bijna het voltallige bestuur van de opgeheven SWO-BEL is in juni van dit 
jaar toegetreden tot het bestuur van de stichting vrienden van.  

De statuten zijn eind 2010 aangepast en de akte is bij notariskantoor W.A. van 
der Sluis te Eemnes verleden. In 2012 heeft de notaris nog een administratieve 
omissie rechtgezet.  

Het werkgebied is hetzelfde gebleven, de doelstellingen zijn wat ruimer opgezet. 
Was de stichting in het verleden hoofdzakelijk passief door het verlenen van 

aangevraagde subsidies en bijdragen, nu kan de stichting ook zelf activiteiten 
ontwikkelen. Met andere woorden; de Stichting gaat zich wat actiever opstellen.  
De tekst van artikel 2 van de statuten luidt thans: 

1. De stichting stelt zich ten doel het ouderenwerk te ondersteunen in de 
gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren in die facetten van het ouderenwerk 

die niet, dan wel niet geheel, op andere wijze kunnen worden gefinancierd. 
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen en doen 

uitvoeren van het werk van instellingen die mede samenwerken met de 

ouderenorganisaties die in Blaricum, Eemnes of Laren werkzaam zijn. 
De overige wijzigingen waren vooral administratief.  

Bestaande donateurs zijn op de hoogte gebracht. De inschrijving in het 
handelsregister bij KvK is aangepast aan de gewijzigde situatie van alle 
wijzigingen op de hoogte gebracht. 

Aanvankelijk zijn de werkzaamheden op de oude leest voortgezet. Werving van 
nieuwe donateurs heeft niet plaatsgevonden. In 2011 is gewerkt aan een nieuw 

beleidsplan en een actieplan voor 2012 en latere jaren. 
 

Activiteiten 2011 
 
 Het bestuur heeft 4 keer vergaderd; 1 keer in de oude samenstelling, 1 keer 

gezamenlijk en 2 keer in de nieuwe samenstelling. 
 Financiering van snowsteps voor de vrijwilligers van ‘tafeltje dekje’, 

 Een financiële bijdrage voor de organisatie van de vrijwilligersmiddag 
 Voorbereidingen voor een nieuwe wervingsfolder, donateursbrief e.d. zijn 

getroffen. Het drukken vindt in 2012 plaats. 

 Opstellen van een beleidsplan.  
 Voorbereiden van een actieplan voor 2012, Dat wordt in januari vastgesteld. 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 maart 2011 
De voorzitter, 

 
 

J.C.P. den Boer 


