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

Jaarverslag 2019
Zoals gewoonlijk legt het bestuur van de Stichting Vrienden van Talma Haven, ’t Kompas en Het Dok
ook over het jaar 2019 verantwoording af over haar activiteiten door middel van een jaarverslag.
In 2019 kwam het bestuur vier keer bij een, namelijk op 26 februari 2019, 21 mei 2019, 03 september
2019 en 10 december 2019.
Daarnaast werd door vertegenwoordigers van het bestuur deelgenomen aan de voorjaars-, zomer- en
de wintermarkt in Talma Haven met als doel nieuwe donateurs te werven. Dit is hard nodig, want wij
verliezen elk jaar donateurs door overlijden.
Op zaterdag 16 maart was er open dag van de zorg in Talma Haven. Ook daar waren we aanwezig
om nieuwe donateurs te werven. Hier hebben we 1 nieuwe donateur verworven. Tijdens de
voorjaarsmarkt op 17 april 2019 en tijdens de lente fair van 15 mei 2019 weer 10 nieuwe donateurs.
Tijdens de wintermarkt 2 nieuwe donateurs.
Het bestuur stelde € 500,= beschikbaar voor het doel “Muzikale Ontmoetingen 2019”. Onze stichting is
sponsor van dit project. Ook werd er gesproken over een aanvraag bij het Prins Bernhard Cultuurfonds
voor een bijdrage aan een orgel voor de nieuwbouw aan de Oslolaan. Hier hebben wij inmiddels een
toezegging voor gekregen van € 3.000,=. Dit bedrag blijft 2 jaar vaststaan, maar deze periode kan
eventueel worden verlengd.
Het Kompas wilde graag een airfryer of een friteuse hebben voor de bewoners. Mevrouw Fleer heeft
een tweetal airfryers XXL gekocht voor het bedrag van € 278,=. Ook wilde het Kompas graag een
keukenmachine hebben. Het bestuur heeft besloten dat mevr. Ras deze ook kon aanschaffen op
rekening van de Stichting.
De kascontrole werd dit jaar verricht door mevr. Tol en alles werd goedgekeurd. Er werd ook een
nieuwe vertegenwoordiger voor het Kompas aangesteld, namelijk mevr. Maria Ras. Mevr. Fleer is
namelijk met pensioen. Zij blijft ons bestuur wel trouw.
Behalve de wens van Talma Haven voor een bijdrage voor een nieuw orgel voor de nieuwbouw,
vroeg Talma Haven ook om een bijdrage voor 2 balkons (afd. 1 en 2). Besloten werd om hier
€ 3.000,= voor beschikbaar te stellen. Deze zijn inmiddels gerealiseerd.
Ook dit jaar hebben we weer meegeloot met de Goede Doelen Bingo en dat leverde dit jaar € 500,=
op. Ook zijn de bestuursleden weer druk geweest met de Anjercollecte en die leverde € 369,= op.
Helaas vertelde dhr. Kapitein dat deze collecte met onmiddellijke ingang stopt.
We hebben in 2019 een erfenis mogen ontvangen. Mevr. Ten Napel heeft met dhr. Muller overlegd hoe
dit geld te besteden.
Besloten werd:
1)
Voor 2 nieuwe huiskamers meubilair aan te schaffen (Talma Haven)
2)
Nieuwe rolgordijnen in het restaurant (Talma Haven)
3)
Voor de leeshoek
4)
Voor nieuw meubilair van 2 opnamekamers (Het Dok)
Zo wordt dit geld goed besteed.
Urk, mei 2020
Co Bakker-Meun

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

