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

Jaarverslag 2018
Het bestuur van Vrienden van Talma Haven, ’t Kompas en Het Dok kwamen dit jaar 5 keer bij
elkaar.
Dat was op 16 januari 2018, 06 maart 2018 (ingelast), 08 mei 2018, 25 september 2018 en 20 november
2018.
In 2017 was er een aanvraag voor uitbreiding van de bestaande camera installatie van Talma Haven.
De uitbreiding van de bestaande camera installatie is gerealiseerd, een extra camera is geplaatst in
het restaurant en werkt prima. Bewoners en omwonenden kunnen nu d.m.v. www.kerkomroep.nl
meekijken en meeluisteren als er in het restaurant iets te doen is.
Het mannenkoor “Onger Oens” geeft regelmatig een concert in Talma Haven. Het geld van de
collecte is dit keer naar de Stichting Vrienden van Talma Haven, ’t Kompas en Het Dok gegaan. De
stichting kreeg het prachtige bedrag van € 400, = na hun optreden.
In 2018 Zijn er 150 nieuwe zangmappen gemaakt voor de te zingen liederen, de totale kosten waren
€ 1.187,53
De volgens het rooster aftredende dames Van Urk, Hellinga en Tol gaven tijdens de vergadering van
16 januari aan dat zij nog wel een periode willen doorgaan als bestuurslid.
De vergadering van 6 maart was een ingelaste vergadering op verzoek van mevrouw Fleer. Het
Kompas kwam met de vraag of wij willen bijdragen aan de aanschaf van een “Qwiek-up”. Zo’n
apparaat had het Kompas tijdelijk kunnen lenen van een andere zorginstelling. Met dit apparaat kan
belevingsgerichte zorg verleend worden. Mensen die dagelijks op bed liggen, ontspannen ervan. Het
apparaat werkt met USB-sticks. Er kan van alles opgezet worden bijvoorbeeld muziek, belevingen
van vroeger door familie, etc. De beelden kunnen op de muur of op het plafond geprojecteerd
worden.
’t Kompas was al druk bezig gelden bijeen te brengen en had zelf al € 2.133, = opgehaald. De “Qwiekup” kostte in totaal € 5.808, =. De stichting heeft het ontbrekende bedrag aangevuld. De bewoners en
het personeel zijn erg blij met de “Qwiek-up”
De kascontrole was door mevrouw Pereboom verricht en alles in orde bevonden.
De Anjercollecte, gehouden 27 mei – 2 juni, heeft voor onze stichting € 257,50 opgebracht. Dit is de
helft van de opbrengst uit de bussen van degene die namens onze stichting gecollecteerd hebben.
Mevrouw Fleer is gestopt met haar werkzaamheden bij ’t Kompas. Zij komt er echter nog regelmatig.
Vandaar dat de leiding van ’t Kompas haar heeft gevraagd of zij zich nog beschikbaar wil blijven
stellen voor het bestuur van Stichting Vrienden van Talma Haven, ’t Kompas en Het Dok. Mevrouw
Fleer heeft dit toegezegd.
Mevrouw Fleer gaf aan dat ’t Kompas graag zou beschikken over een rolstoelfiets.
De Zomermarkt en de Wintermarkt hebben dit jaar helaas geen nieuwe donateurs opgeleverd.
Urk, mei 2019
Co Bakker-Meun

U kunt ons volgen op www.talmahaven.nl onder de kop Stichting Vrienden van Talma Haven en ‘t Kompas

