
Jaaroverzicht 2021 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 2021 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 2021 i.v.m. de lockdown wegens de corona 2 x vergaderd, verder is regelmatig digitaal contact 
geweest met de bestuurder van Sonneburgh. 
Het jaaroverzicht 2021 is evenals de jaarrekening 2021 en het beleidsplan 2022 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 aanvragen 2021 

− 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.  

− Kleine inklaptafels zijn aangeschaft zodat bewoners tijdens de lockdown in de deuropening van hun kamers toch 
Bingo etc. kunnen spelen. 

− 3D VR bril is aangeschaft. 

− Twee illi-tv’s zijn aangeschaft. 

− Financiële bijdrage voor aanpassing tuin Het Havenlicht. 

− Financiële bijdrage aan optreden CliniClowns 
 

Andere activiteiten van het bestuur: 
Ook in 2021 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

