
Jaarverslag 2020

Zoals gewoonlijk legt het bestuur van de Stichting Vrienden van Talma Haven, ’t Kompas en Het Dok ook over het jaar 
2020 verantwoording af over haar activiteiten door middel van een jaarverslag.
In 2020 kwam het bestuur drie keer bij elkaar, namelijk op 3 maart, 8 september en 6 oktober 2020. Door de 
coronamaatregelen kon er dit jaar helaas weinig vergaderd worden.

In de vergadering van 3 maart werd besproken dat op de voorjaarsmarkt van 8 april en op de lentefair van 13 mei enkele 
vrijwilligers zouden staan om te proberen weer enkele nieuwe leden te winnen. Helaas gingen beide evenementen niet 
door, in verband met de coronamaatregelen.

We kregen ook bericht dat het Prins Bernhard Cultuurfonds is gestopt met de jaarlijkse Anjercollecte. Via deze collecte 
kreeg onze stichting altijd een leuk bedrag binnen. Ook het Oranjefonds is met collecteren gestopt.

Voor de nieuwe Talma aan de Oslolaan zullen we een nieuw orgel bekostigen. Hendrik van Veen heeft aan mevrouw 
Kalter beloofd te adviseren bij de aankoop.
Van het Prins Bernhard Cultuurfonds en van het Willem Hoekstra Fonds krijgen wij een bijdrage hiervoor. Van de eerste 
ontvingen wij € 3.000,= en van de tweede € 2.250. Zolang de Talma nog niet klaar is, kan het orgel eventueel opgeslagen 
worden bij Dayseaday.

De 27-MC club heeft dit jaar geen Goede Doelen Bingo gehouden, zodat wij niet konden delen in de opbrengst.

De kascontrole werd dit jaar verricht door mevrouw Tol en alles bleek prima in orde.

Uit de erfenis is betaald in 2021: 
• Bijdrage aan 2 huiskamers
• Bijdrage aan meubilair
• Bijdrage aan de inrichting van het Ginkien

Uit ’t Kompas kwam de vraag om een nieuwe keukenmachine. Mevrouw Fleer heeft hiervoor gezorgd.
Vanuit Het Dok kwam de vraag om een bijdrage voor het opknappen van het restaurant. Na uitleg over onze financiële 
situatie werd hier groen licht voor gegeven.
Vanuit Talma Haven kwam de wens om voor de dementerende bewoners op de tweede afdeling een spel aan te 
schaffen. Ook ligt er nog een verzoek voor een bijdrage aan de belevingstuin. Deze verzoeken hopen we in 2021 af te 
handelen.

Wij hebben dit jaar geen nieuwe donateurs gekregen, maar wel veel donateurs verloren. Hopelijk gaat het in de toekomst 
weer wat beter.

Urk, mei 2021
Co Bakker-Meun
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