Stichting Vrienden van De Elf Ranken.

Jaarverslag 2014

Voorwoord en verslag van het bestuur.
Het bestuur van de “Stichting Vrienden van De Elf Ranken” biedt u hierbij de jaarrekening aan over
het boekjaar 2014. Hierin zijn opgenomen de balans, de 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.

Kort verslag gebeurtenissen 2014.
Vanuit het Jaaroverzicht 2014 van de bus is waarneembaar dat er dit keer minder kilometers zijn
gereden. Er is een afstand afgelegd van totaal 4404 km en er zijn in het verslagjaar 74 uitstapjes
verzorgd en er hebben 276 cliënten gebruik gemaakt van de bus. De uitstapjes zijn beperkt. In de
verzorging moeten alle zeilen worden bijgezet. Er kan geen personeel gemist worden. De chauffeurs
maken nu ook ritten voor het “Uitbureau” (onderdeel van Laurens). 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. Lex van Opdorp zorgde altijd voor een mooi overzichtelijk verslag. Hij stopt hiermee na
vele jaren. Wij bedanken hem hierbij voor zijn inzet.
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 deze rolstoelfiets.
Met ingang van 1 januari 2014 is de regelgeving voor de ANBI, SBF aangesloten branchevereniging
veranderd. Alle stukken zijn nu op onze website www.vrienden11r.nl geplaatst. Alles is nu goed
geregistreerd. Het Beleidsplan 2010-2015 is hiervoor aangepast. Op pagina 2 staat nu extra vermeld
onder punt 3: Beloningsbeleid: Het beloningsbeleid is echter voor onze Stichting niet van toepassing.
Vrienden van De Elf Ranken exposeren Oranjeportretten.
Van 13 mei tot 10 juni was er een kleine kunstexpositie te zien in de hal van De Elf Ranken. Deze
expositie was eerder te zien in het Gemeentehuis van Barendrecht. De Stichting bedacht dat het ook
leuk zou zijn de portretten van onze koning en koningin aan de cliënten te laten zien. Het is belangrijk
om de buitenwereld naar binnen te halen. De opening werd verricht door een bewoonster van het
huis, een echte Oranjefan. Met een praatje vooraf, een lekker slagroomsoesje en jus’d’orange werd
het een gezellige opening. Excursies vanuit het verzorgingstehuis werden georganiseerd om hier te
gaan kijken. We hebben veel leuke reacties ontvangen over deze Koningshuisexpositie. Alle plaatselijke kranten en de website Nu.nl hebben hier aandacht aan besteed. Hierna is de expositie naar
Borgstede verhuisd.
Een terugblik op de Startzondag 14 september in de sporthal “De Driesprong”. Vier PKN- kerken en
de Augustinus Parochie van Barendrecht doen hieraan mee..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.

Alle gegevens en nieuws zijn ook na te lezen op onze website www.vrienden11r.nl

