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De Stichting Vrienden van het Ouderenwerk Blaricum, Eemnes en Laren (hierna 
‘Stichting vrienden van’)  

 
De statuten zijn eind 2010 geactualiseerd en de akte is bij notariskantoor W.A. 
van der Sluis te Eemnes verleden. De statuten zijn derhalve ‘up to date’.  

Het werkgebied is in de naam opgenomen en daardoor tevens begrensd.  
De tekst van artikel 2 van de statuten omschrijft de doelstelling van de stichting. 

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. 
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 kan en gaat zich actiever 
opstellen. Er is in 2012 een voorzichtig begin gemaakt. Het beleidsplan en een 

jaarplan zijn vastgesteld. Evaluatie daarvan moet nog plaatsvinden. Een interview 
in een plaatselijk dagblad is verschenen en een flyer uitgebracht. Ingeval er een 
bijdrage wordt verleend wordt daarop ook zoveel mogelijk het stempel van de 

stichting gedrukt.  
Eind 2012 is een aanvang gemaakt met het terugwinnen van de bestaande 

donateurs. Begin 2013 bleek het resultaat nog wat minimaal. Een reden om er in 
2013 meer aan te trekken en vooral nieuwe donateurs aan te trekken.  
 

Activiteiten 2012 
 

 Het bestuur heeft 5 keer vergaderd;  
 Een bijdrage is verleend voor een instuiflunch in samenwerking met NLDoet. 

 Een financiële bijdrage is gegeven voor de organisatie van de 
vrijwilligersmiddag voor de vrijwilligers van de BEL-gemeenten. 

 Er is een bijdrage verleend voor de aanleg van een belevingstuin ten behoeve 

van demente bejaarden bij het Zorgcentrum Johanneshove. 
 De nieuwe wervingsfolder (flyer), donateursbrieven zijn vastgesteld en 

beperkt verspreid. 
 Er is een beleidsplan vastgesteld.  
 Het actieplan voor 2012 is ook vastgesteld. 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2013 

De voorzitter, 
 
 

J.C.P. den Boer 


