JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN DE WINDWIJZER 2018
1. Bestuurssamenstelling
Leo van Houwelingen
Teun Goedknegt
Hans Strik
Dick Wieringa

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen bestuurslid

Theo Werner is weliswaar formeel geen bestuurslid van de Vrienden, maar woont als
vertegenwoordiger van De Windwijzer de vergaderingen bij.
Secretariaatsadres:

Schiedamseweg 95, 3134 BD Vlaardingen.

2. Bestuursvergaderingen in 2018
Het bestuur vergaderde in 2018 vier maal, te weten op de maandagen 8 januari 2018, 26 maart
2018, 9 juni 2018 en 1 oktober 2018.
3. Donateurs
Het aantal betalende donateurs is in 2018 blijven steken op een aantal van 46 (2017: 47).
Overigens wordt met dankbaarheid vastgesteld, dat zij gezamenlijk het mooie bedrag van € 5051,-bijeen brachten.
Aan de donateurs werd op 24 mei 2018 een gratis entreekaart verstrekt voor bijwoning van de lezing
van Willy Atema over het tapijt van Bayeux in het kader van de Slag bij Vlaardingen in 1018.
4. Toekomst
Besloten is – te beginnen in 2019 – jaarlijks 2 gratis voorstellingen aan de donateurs aan te bieden.
Na de verlossende mededeling van eind 2015 dat De Windwijzer weer 5 jaar door kan gaan in het
gebouw Schiedamseweg 95, zijn met hernieuwd elan de veelzijdige activiteiten van De Windwijzer
voortgezet. In 2018 zijn de in 2016 ontwikkelde plannen voor onderhoud en verbetering van de sfeer
en functionaliteit van het gebouw grotendeels afgerond.
Dit jaar zijn weliswaar geen bedragen aan het bestuur van De Windwijzer overgemaakt, maar er is
door de Vrienden wel een toezegging gedaan van € 10.000,-- ter co-financiering van een aantal
investeringen in De Windwijzer, o.a. voor het vernieuwen van de Weggeefwinkel.
Het bestuur van de Vrienden wil in het voorjaar van 2019 een actie voeren om het aantal betalende
donateurs, nu 46, belangrijk te verhogen. Daartoe is een nieuwe wervingsfolder/flyer ontworpen en
gedrukt.

5. Financiën 2018
Inkomsten

Uitgaven

Donateurs
Collectes PGV en RK
Retourboeking PAV
Rente spaarrekening

5051,00
234,85
100,00
4,21

Bankkosten
Website
Lezing Willy Atema
Attentie bij afscheid

140,13
177,86
136,00
16,48

Totaal inkomsten

5390,06

Totaal uitgaven

470,47

Batig saldo:

4919,59

Het totale saldo op de bankrekeningen beloopt per 31-12-2018 een bedrag van € 16.010,08. Hiervan
is dus al € 10.000,-- “geoormerkt”; zie hierboven onder “4. Toekomst”.

6. Website
Via de website www.vriendenvandewindwijzer.nl wordt informatie verstrekt over ons werk.
Deze site geeft een verantwoording die voldoet aan de wetgeving rondom de culturele ANBI-status
van de stichting.

Vlaardingen, 18 maart 2019

