
Jaaroverzicht 2020 van de Stichting Vrienden van Sonneburgh 
 
Het doel van de Stichting Vrienden van Sonneburgh is het verlenen van financiële en andere hulp aan de te 
Rotterdam gevestigde Hervormde Stichting Sonneburgh, bij de uitvoering van die taken, die tot de doelstelling van die 
stichting te rekenen zijn, doch waarvan de kosten niet of niet geheel ten laste van de exploitatierekening van die 
stichting gebracht kunnen of mogen worden. Financiële hulp ten gevolge waarvan bestaande subsidies of budgetten 
zouden kunnen worden verminderd of ingetrokken, zal niet worden verstrekt, evenals materiële hulp aan individuele 
personen. 
 
De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door middel van het verkrijgen van vermogen middels donaties, 
erfstelling, legaat en/of schenking en overige inkomsten (zoals vermeld in de statuten) 
 
In 2020 bestond het bestuur van de stichting uit 4 leden: 
Voorzitter  - de heer C.P. Verschoor 
Vice voorzitter  - mevrouw J.L. op ’t Hof-van Soest 
Penningmeester - heer K. Bode 
Secretaris  - mevrouw J.M. Ekelmans 
 
 
Het bestuur heeft in 2020 5 x vergaderd. 
 
Het jaaroverzicht 2020 is evenals de jaarrekening 2020 en het beleidsplan 2021 van de Stichting Vrienden van 
Sonneburgh in te zien op haar website, die gelinkt is aan de website van de Stichting Sonneburgh 
(www.sonneburgh.nl/vrienden-van-sonneburgh )  
 
Met betrekking tot de wensenlijst 2020 

− Voor de locatie Ravenswaard is een soundmixer aangeschaft.  

− Aan de Groene Kruisweg is een hekwerk in de tuin gefinancierd ter bescherming van de pg-bewoners. 

− Voor de locatie Groene Kruisweg is een Crdl gefinancierd. 

− Kerstattenties voor de vrijwilligers en de bewoners van de verzorgingshuizen en serviceflats zijn op alle locaties 
uitgereikt. 

− Voor de verpleeghuisbewoners is als kerstattentie een bedrag overgemaakt ter besteding aan verfraaiing van de 
verpleegafdelingen ten behoeve van de bewoners.  

− De kosten voor “Bewegen voor ouderen” op de verschillende locaties zijn voldaan. 

− I.v.m. de quarantaine van bewoners wegens corona zijn de volgende aanvragen gehonoreerd: 
o 7 iPads zodat bewoners toch contact konden hebben met familie 
o een “kom op visite kar” waarin een familielid plaats kon nemen in een afgesloten kar en zo naar een 

bedlegerige bewoner gereden kon worden. 
o inklaptafeltjes zodat bewoners vanuit de deuropening van hun kamer toch mee kon spelen met de bingo. 

− Kerstattenties voor de vrijwilligers en de bewoners van de verzorgingshuizen en serviceflats zijn op alle locaties 
uitgereikt. 

 
Andere activiteiten van de bestuursleden: 
Het bestuur heeft regelmatig overleg gehad met de bestuurder van de Stichting Sonneburgh over aanvragen. 
Op 6 juni 2020 bereikte ons het droevige bericht dat onze voormalige voorzitter, de heer A. Hueting, is overleden. 

 
Ook in 2020 mocht de Stichting Vrienden van Sonneburgh weer donaties en giften ontvangen, waarvoor onze 
hartelijke dank.  
Helaas zijn we door het ontbreken van adresgegevens van de gevers in het kader van de nieuwe privacywetgeving 
niet meer instaat hen persoonlijk te bedanken en moeten we het dus op deze wijze doen. 
Nogmaals onze hartelijk dank! 
 
J.M. Ekelmans, secretaris 

http://www.sonneburgh.nl/vrienden-van-sonneburgh

