Stichting Vrienden van De Elf Ranken.

Jaarverslag 2013

Voorwoord van het bestuur.

Het bestuur van de “Stichting Vrienden van De Elf Ranken” biedt u hierbij de jaarrekening aan over
het boekjaar 2013. Hierin zijn opgenomen de balans, exploitatierekening en diverse toelichtingen, wat
inzicht geeft in de financiële situatie van de Stichting. Tevens een verslag van de belangrijkste
gebeurtenissen die in dat jaar hebben plaatsgevonden.
Vanuit het Jaaroverzicht 2013 van de bus is waarneembaar dat er dit keer meer kilometers zijn
gereden, maar met minder cliënten. Er is een afstand afgelegd van totaal 6085 km en er zijn in het
verslagjaar 72 uitstapjes verzorgd. De Renaultbus is op 7 maart 2008 in gebruik genomen.
Wij danken allen hartelijk die zich ingezet hebben voor de bus in het afgelopen kalenderjaar.
Bij mooi weer wordt regelmatig gebruik gemaakt van de rolstoelfiets met motorondersteuning.
Tegen geringe vergoeding kunnen familieleden van cliënten die verblijven in De Elf Ranken de fiets
ophalen bij de receptie om een stukje te fietsen met de rolstoelfiets.
Op zaterdag 6 april was er voor de grondleggers van De Elf Ranken, 11 diaconieën uit de omgeving
van Rotterdam, een gezellige/ informele morgen gepland. Deze ontmoeting was gearrangeerd omdat
de Stichting “Vrienden” alweer 10 jaar haar activiteiten voortzet op de nieuwe locatie BarendrechtCarnisselande en wilde graag laten zien wat er zoal met de kerkelijke donatie tot stand is gebracht. De
geplande dag kon helaas geen doorgang vinden wegens geringe belangstelling.
Een terugblik op de Startzondag 8 september in de sporthal “De Driesprong”.Tijdens deze traditionele
Startzondag, is er gelegenheid om kerkelijke activiteiten te promoten. De Vrienden stonden hier met
een kraam. Wij hebben ons o.a. gepresenteerd door donatiefolders uit te reiken, een doorlopende
fotosessie te laten zien en druiven aangeboden met een prikker waarop ons logo SVER staat. De
Braintrainer stond ook opgesteld voor het publiek: dit was een echte publiekstrekker.
Laurens de Elf Ranken heeft nu ook een Wifi aansluiting op de woningen. Vanuit het management
kwam het verzoek om financiële bijdrage voor de aansluiting voor Wifi. Deze is geheel door “De
Vrienden” bekostigd. Het is nu mogelijk voor de cliënten op de afdeling Somatiek, reactivering 1 en 2
( dagbehandeling ), Grand- Café en op de Palliatieve afdeling gebruik te maken van internet.
Door het besluit geld te genereren voor een Wifi installatie is besloten een Benefietdiner te
organiseren. Vrijdag 22 november 2013 organiseerde de stichting Vrienden van De Elf Ranken dit
diner in het restaurant van het verpleeghuis Laurens De Elf Ranken. Het diner werd verzorgd door de
keukenbrigade van het tehuis, de gasten werden verwend met heerlijke hapjes en een voortreffelijk
diner. De 50 gasten werden in een sfeervolle ambiance in het restaurant om ongeveer 18.30 uur
verwelkomd door de Vrienden. De gehele avond werd, mede door de aanstekelijke muziek van Hans
Blokland (gitaar) en Cor van Heusden (piano) een fijne avond. Ook de gratis verloting van prijzen,
door de Middenstand ter beschikking gesteld, verhoogde de feestvreugde. De deelnemers en de
Vrienden van de Stichting kunnen derhalve met veel plezier en genoegen terugkijken op een
geslaagde avond. En….niet onbelangrijk: de opbrengst bedraagt ongeveer € 2500,-.
Alle gegevens en nieuws zijn ook na te lezen op onze website www.vrienden11r.nl

