
 
 
 
 
Jaarverslag 2015 
 
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. 

Het beleidsplan is in 2013 vastgesteld en jaarlijks is een jaarplan zijn vastgesteld. Nieuwe 
donateurs kome er niet bij, zeker niet nu Versa de ‘Tafeltje Dekje’ organisatie wil herijken. 
De stichting heeft overigens nog voldoende middelen om haar doelstelling de komende 
jaren te kunnen realiseren.  
Ingeval er een bijdrage wordt verleend wordt daarop ook zoveel mogelijk het stempel van 
de stichting gedrukt.  
Eind 2013 is een website opgezet en met de nodige PR gelanceerd. In 2014 is door 
belastingdienst vereist dat alle ANBI stichtingen een website hebben. Daarop dienen 
allerlei gegevens vermeld te worden, zoals de doelstelling, de samenstelling van het 
bestuur en de jaarstukken. Onze website is aan die eisen aangepast. 

 
Bestuur 
 
De bestuurssamenstelling is in 2015 niet gewijzigd. Wel heeft Versa de administratieve 
taken afgestoten. De voorzitter heeft deze overgenomen. Voor de afwikkeling van 
financiële zaken is functiescheiding toegepast. 
 

Activiteiten 2015 
 
 Het bestuur heeft 2 keer vergaderd;  
 De volgende bijdragen en (start)subsidies zijn verleend: 

1. Bingoclub Laren voor nieuwe Bingomachine (2014) en Bingokaarten. De 
Bingokaarten werden overigens in 2015 aangeschaft, daar is een aanvullende 
bijdrage voor verleend. 

2. Rouwcafé, een bijdrage voor de exploitatie van het Rouwcafé. 
3. Stichting ‘Vier het Leven’, bijdrage voor een matineevoorstelling voor ouderen. 
4. Versa Welzijn, een bijdrage voor een busreis voor senioren. 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2016 
De voorzitter, 

 
J.C.P. den Boer 


