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Jaarverslag 2013 
 

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. Dat is in 2013 gerealiseerd. 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 
2014 meer aan te trekken en vooral nieuwe donateurs aan te trekken. Besloten 
werd een website op te zetten en deze met de nodige PR te lanceren. 

 
Activiteiten 2013 

 
 Het bestuur heeft 4 keer vergaderd;  

 De volgende bijdragen en (start)subsidies zijn verleend: 
1. Voor de organisatie van de vrijwilligersmiddag voor de vrijwilligers van de 

BEL-gemeenten (Singer 2013). 

2. Voor het starten van een Rouw Café in Eemnes 
3. Aan het Repair Café. 

4. De voorstelling van Toon Hermans 
5. Een bijdrage voor een bijeenkomst voor mantelzorgers 

 De nieuwe wervingsfolder (flyer) is wat ruimer verspreid. 

 Het actieplan voor 2013 is ook vastgesteld. 
 Opzetten van een website en deze met de nodige PR onder de aandacht van 

de burgers van Blaricum, Eemnes en Laren te brengen. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 maart 2014 

De voorzitter, 
 

 
J.C.P. den Boer 
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