
Jaarverslag Stichting Vrienden van 
Talma Haven, Het Dok & ’t Kompas

Stichting Vrienden van Talma Haven, Het Dok & ’t Kompas
Adres secretariaat: Rotholm 29 
8321 DG Urk

Jaarverslag 2017

Het bestuur van Vrienden van Talma Haven, Het Dok & ’t Kompas kwam dit jaar drie keer bij elkaar. Dat was op 
28 maart, 18 juli en 10 oktober.

Er moesten weer nieuwe folders op voorraad komen om nieuwe donateurs te werven. Mevr. Ten Napel heeft 
hiervoor zorg gedragen. De plannen van ’t Kompas om ‘het toverspel’ aan te schaffen, zijn van de baan. Wij 
wachten nu verdere wensen af.

Op de open dag in Talma Haven, 18 maart, waren we met onze stand ook aanwezig. Deze dag leverde ons zes 
nieuwe donateurs op. Er wordt een afspraak gemaakt voor de kascontrole op 11 april 2017. Mevr. Pereboom 
heeft deze taak op zich genomen. Alles is in orde bevonden. Op de voorjaarsmarkt in Het Dok, 5 april, hebben 
mevr. Hellinga, mevr. Tol en mevr. Pereboom gezeten met onze stand. Die dag hebben we vier nieuwe 
donateurs bij kunnen schrijven.

In mei is de Anjercollecte gehouden. Met ingang van 2017 is de helft van de opbrengst uit de ‘eigen’ bussen 
voor onze stichting. Dit jaar was dat voor ons €315,75. Een prachtig bedrag. 

Op de zomermarkt in Talma Haven, gehouden 17 mei, hebben mevr. Ten Napel, mevr. Hellinga en mevr. 
Pereboom gezeten. Deze dag heeft zeven nieuwe donateurs opgeleverd.

Er waren plannen om een smart tv-scherm in ’t Kompas te plaatsen, maar in verband met de onzekere locatie 
van ’t Kompas in de toekomst, zijn die voorlopig van de baan.

Talma Haven heeft dit jaar een fietslabyrint gekregen. Dit bestaat uit een hometrainer, een beeldscherm en 
software. Door gebruik te maken van de hometrainer met accessoires lijkt het net of de bewoners van Talma 
Haven door hun eigen dorp fietsen. Deze manier van fietsen bevalt de bewoners erg goed. De stichting heeft 
hier €2.000,- aan meebetaald. 

We hadden weer een aanvraag ingediend bij de 27MC vereniging om mee te delen in de opbrengst van de 
Goede Doelen Bingo. Helaas werden we dit jaar uitgeloot.

Er kwam een voorstel binnen om liedbundels aan te schaffen voor kleinschalig wonen. Na wat heen en weer 
praten, werd besloten om over te gaan op hoesjes in ringbanden en de liederen van Zingen in de Zomer te 
gebruiken. De bestuursleden hebben deze mappen in elkaar gezet. Er zijn in Talma Haven en het Dok ongeveer 
zeven groepen die gebruik maken van deze liedbundels.

De dames Pereboom, Ten Napel en Hakvoort waren aftredend, maar stelden zich weer beschikbaar voor een 
volgende ronde.

Ook wordt er besloten om een extra camera te vergoeden voor Talma Haven. Deze kan gebruikt worden als er 
in het restaurant iets te doen is. Er werd bij CameraNu.nl informatie gewonnen, maar dit bedrijf heeft dit type 
camera’s niet in hun assortiment. De bestaande installatie van Talma Haven is te specialistisch. CameraNu.
nl heeft wel een donatie van €250,- toegezegd. De bij een ander bedrijf opgevraagde offerte bedroeg 3.631,21. 
Deze camera hebben we besteld. 

Op de wintermarkt van 23 november zaten de eerste helft van de tijd mevr. Tol en mevr. Bakker en daarna 
mevr. Hellinga en mevr. Pereboom om nieuwe donateurs te werven. Deze dag was het resultaat 13 nieuwe 
donateurs.
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