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Jaarverslag over 2020 van de Stichting Vrienden van het Reinaldahuis 

 

Inleiding 
De Stichting heeft de naam Stichting Vrienden van het Reinaldahuis. Die naam dateert uit de tijd dat er de 

voorloper van het huidige Reinaldahuis was. Het bereik van de Stichting is sinds lange tijd uitgebreid tot de 

volledige Humanistische Zorggroep Reinalda. Tot de Zorggroep behoren het Reinaldahuis en De Roos. De 

Stichting ondersteunt activiteiten in beide huizen. 

 

Bestuur 
Bij aanvang van het verslagjaar bestond het bestuur uit de heren: 

E.W. (Erwin) Drenth, voorzitter 

G.J. (Gert Jan) Binkhorst, secretaris 

J. (Jan) Stringer, penningmeester 

G. (Gerard) Neerings 

C. (Cees) Meinhardt 

 

In 2020 zijn er geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur geweest. 

 

Vanuit de Zorggroep Reinalda kreeg het bestuur secretariële ondersteuning. Daarnaast verzorgde de 

Zorggroep de financiële administratie. 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De Stichting is bij de Kamer van 

Koophandel ingeschreven onder nummer 41223152 en door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI), met RSIN/fiscaal nummer 8061.60.494. 

 

Financieel beleid voor de komende jaren 
Het beleid van het bestuur was in 2020 evenals in 2019 gericht op afbouw van het vermogen in ca. 10 jaar. 

De rente op het vermogen van de stichting is helaas vrijwel verwaarloosbaar geworden. Het beperkte aantal 

donateurs zorgt niet voor aanwas van het vermogen. 

Voor de korte termijn betekent dit: 

1. €15.000 per jaar beschikbaar, waarvan 

• € 3.000 voor het thema Humanisme. 

• € 6.000 invulling aan Mantelzorg thema 

• De resterende € 6.000 voor ‘leuke dingen’. 

2.  Incidenteel kunnen grotere projecten gefinancierd worden. 

 

Ook wij kregen vanaf maart 2020 te maken met de gevolgen van de coronapandemie. Nogal wat projecten 

konden niet uitgevoerd worden. Voor een deel in de plaats daarvan kwamen andere projecten die te maken 

hebben met corona. 

Een overzicht van wat gepland stond en kon worden uitgevoerd staat verderop in dit verslag. 

 

Overleg met Zorggroep Reinalda 

Op 10 juni en 22 oktober vergaderde het bestuur met dr. C. (Carolien) Koning, de bestuurder van 

Zorggroep Reinalda. Op 10 juni was dat de gebruikelijke vergadering over het jaarverslag en het 

financieel verslag over 2019. Maar eerst luisterde het bestuur naar een uitgebreid verslag van 

Carolien over de corona-avonturen bij de Zorggroep. Dankzij snel en adequaat maatregelen nemen 

waren er op dat moment nog geen bewoners besmet geraakt. Een van die maatregelen was ook dat 

we niet zoals gebruikelijk in het Reinaldahuis bijeen kwamen, maar in een vergadercentrum met veel 

onderlinge-afstand mogelijkheden in Haarlem Waarderpolder.  

Op 22 oktober kwamen we opnieuw bijeen in dat vergadercentrum en stelden bijdragen voor weer 

een hele serie projecten vast, in de hoop dat de pandemie uitvoering mogelijk zou maken. 
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Projecten waaraan in 2020 bijdragen zijn verleend 

Zoals gebruikelijk geven we hier niet een volledige opsomming van alle projecten. Wel noemen we 

een aantal aansprekende projecten. Traditie is dat we jaarlijks bijdragen aan een attentie voor de 

vrijwilligers die veel werk verrichten. Bijna € 8.000,- ging naar de aanschaf van een Fun2Go duofiets. 

Dat is een driewieler waarop een bewoner met naast zich een begeleider samen kunnen fietsen. 

Zo’n fiets was er al, maar de nieuwe heeft draaibare zittingen waarmee het op- en afstappen 

eenvoudiger is.  

We droegen bij aan de aanschaf van een platenspeler, aan een robot en aan uitjes via de 

‘Wensboom’. 

Niet begroot waren I-pads voor het onderhouden van beeldbelcontacten van bewoners met hun 

thuisfront in de tijd dat er dankzij corona geen bezoek mogelijk was. In een snelle tussentijdse 

mailactie hebben we daarvoor een flink budget beschikbaar gesteld. 

 

Financiën 

Het negatieve resultaat over 2020 bedraagt € 11.862. Over 2019 bedroeg dit € 14.567. 

De kosten in 2020 betreffen nagenoeg alle uitgaven voor de activiteiten ten behoeve van de 

bewoners. In dit kosten bedrag is een negatieve correctie uit 2019 begrepen van € 1.142.  

De inkomsten in 2020 bedragen € 1.826 in 2019 was dit € 2.273. De hierin meegenomen 

rentebaten bedragen evenals in 2019 nog slechts € 19. 

 

Het aantal donateurs bedroeg in 2020 81 en in 2019 was dit 101. 

 

Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van de Stichting op 25 mei 2021. 


