
 

                       Jaarverslag  2021             

       Stichting Vrienden van De Merwelanden 

 
Doelstelling van de stichting: 
Het verlenen van steun en het stimuleren van activiteiten die beogen een aanvullend leef- en 
woonklimaat te realiseren voor de bewoners/cliënten van De Merwelanden, welke georganiseerd 
en uitgevoerd worden onder verantwoordelijkheid van De Merwelanden. De financiële middelen 
verkrijgt de stichting door donaties, schenkingen en overige bijdragen. 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: 
De heer G.Wolkenfelt, voorzitter 
Mevr. E.Rongen, secretaris 
Mevr. M.Verweij, penningmeester 
Mevr. N.Rutte, lid 
Mevr. B. van Dyck, lid 
 
Het bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar, ontvangt o.a. aanvragen vanuit de organisatie en 
stelt vast welke bijdrage er geleverd kan worden t.a.v. activiteiten en/of aanschaf van middelen 
die niet of gedeeltelijk bekostigd kunnen worden uit het regulier budget van De Merwelanden. 
 
Terugblikkend op het jaar 2021 kunnen we vaststellen dat ook in dit jaar vele activiteiten helaas 
niet door konden gaan wegens de corona pandemie en de beperkende maatregelen.  
Toch kon het bestuur gelukkig rekenen op de vaste inkomsten uit donaties, de loterij en de 
opbrengst van de kringloopwinkel ‘Cockies en Mockies’, die wordt bemand door vrijwilligers van 
De Merwelanden.  
 
                                                 Wat is er gerealiseerd:  

 Een boeket bloemen voor alle jarige bewoners van Kleinschalig Wonen (KSW) en cliënten 
die gebruik maken van het Volledig Pakket Thuis(VPT) 

 Een optreden en koffie met gebakje voor bewoners op Koningsdag. 
 Tijdens NL Doet zijn plantjes aangeschaft voor de tuin en het voorterrein van De 

Merwelanden. Deze zijn door vrijwilligers geplant. 
 De feestweek “Naar de camping” is extra feestelijk geworden door het aanbieden van sport- 

en spelactiviteiten, workshops en traktaties.   
 Een optreden van operazangeres Francis van Broekhuizen. 
 Met Sinterklaas werden alle bewoners van de Wantijtoren en de Merwedeflat verrast met  

een lekkere speculaasstaaf. 
 Met Kerst werd bij alle bewoners van de Wantijtoren en de Merwedeflat een kersttukje met 

hyacinten bezorgd.  

 

                        ~~  Vrienden zorgen voor een goed leven  ~~ 


