
JAARVERSLAG  2019  VAN  DE  STICHTING  VRIENDEN  VAN  DE  WINDWIJZER

1. Bestuurssamenstelling

Leo van Houwelingen voorzitter

Teun Goedknegt secretaris

Hans Strik penningmeester

Dick Wieringa algemeen bestuurslid

Theo Werner (voorzitter van De Windwijzer) is weliswaar geen bestuurslid van
de Vrienden, maar woont als vertegenwoordiger van De Windwijzer de vergaderingen bij.

Secretariaatsadres: Schiedamseweg 95, 3134 BD  Vlaardingen.

2. Bestuursvergaderingen in 2019

Het bestuur vergaderde in 2019 vijf maal, te weten op de maandagen 14 januari 2019, 18 maart 
2019, 1 juli 2019, 23 september 2019 en 25 november 2019.

3. Donateurs

Het aantal donateurs is in 2019, na een wervingsactie via een artikel van de hand van Frans 
Assenberg  (journalist) in het kerkblad “Onderweg” van de Protestantse Gemeente, vergezeld van 
een ingevouwen flyer van de Vrienden, met 15  gestegen tot 61 (in 2018: 46). Later is genoemd 
artikel ook nog in de kerkbladen van de R.K. Parochie en van de Remonstranten geplaatst.

Met dankbaarheid kan worden vermeld, dat de vaste donateurs , samen met enige andere gevers, in 
2019 gezamenlijk het mooie bedrag van €  5.917,-- bijeen brachten.

Besloten werd om ook begin 2020 weer een wervingsactie te voeren door onze flyer los in de nieuwe
programmaboekjes van De Windwijzer op te nemen. 

Aan de donateurs werden gratis entreekaarten verstrekt voor bijwoning van de muzikale 
vertelvoorstelling “Ontmoetingen onderweg” van Aat v.d. Horst en Marianne v.d. Post op vrijdag 17 
mei 2019 met een maaltijd vooraf. Zo ook voor de voorstelling van Vocalgroep Choral over het leven 
van Marc Chagall op zaterdag 9 november 2019.



4. Financiële ondersteuning van De Windwijzer

Dit jaar is aan het bestuur van De Windwijzer een bedrag van €  5.000,-- overgemaakt voor de 
gedeeltelijke financiering van de vernieuwing van de Weggeefwinkel.

5. Financiën 2019

Inkomsten Uitgaven

Donateurs 5917,50 Bankkosten 137,54

Collectes Lucas en Pax Christi      94,55 Website   85,68

Rente spaarrekening        0,92 Drukwerk flyer 332,75

Invouwen flyers Onderweg 103,40

Bijdrage verbouwing Weggeefwinkel 5000,00

Vergoeding 16 vrijkaarten Vrienden

voorstelling Marc Chagall   160,00

Totaal inkomsten 6012,97 Totaal uitgaven 5819,37

Batig saldo    193,60

Het totale saldo op de bankrekeningen beloopt op 31 december 2019 een bedrag van €  16.203,68.

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, 27 januari 2020.

http://www.vriendenvandewindwijzer.nl/

