ALGEMEEN
Naam:
Stichting vrienden van de Bannehof
RSIN:
411 20 511
Contactgegevens:
Voermanstraat 169
4204RH Gorinchem
tel:

0183-624592

Bestuurssamenstelling:
Conform de oprichtingsakte zou het bestuur uit 5 bestuurders dienen te bestaan.
Momenteel is er 1 vacature.
Naam bestuurder

Titel

T. van Middelkoop
W.D. Snijders
M.E. Beijen
D .Dekker

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid

Beloningsbeleid:
Het bestuur van de stichting verricht haar werkzaamheden zonder enige bezoldiging.
Doelstelling:
Conform artikel 2 van de oprichtingsakte stelt de stichting zich ten doel:
het bijeen brengen van middelen om zich in het algemeen en in bijzondere,
individuele gevallen in te zetten voor het verbeteren van leefomstandigheden,
verhoging van de levensvreugde en het welzijn van de bewoners van het
bejaardencentrum "De Bannehof" te Gorinchem, Voermanstraat 141, alsmede
van bestaande en/of te bouwen aanleunwoningen.

Terugblik en vooruitblik
In het afgelopen jaar (2018) hebben wij een aantal activiteiten voor onze
cliënten/bewoners van de "Bannehof" kunnen realiseren, zoals de organisatie van een
Galadiner met muzikale omlijsting, t-shirts voor de deelname aan de avond vierdaagse in
Gorinchem, muzikale omlijsting bij het kerstdiner.
Het onderhoud van de eerder gerealiseerde plantenbakken op het terras is ook weer ter
hand genomen.

Voor her jaar 2019 zal gekeken worden om een muziekavond en een high tea
middag te organiseren.
Verder wordt gedacht aan het wederom mogelijk maken van een galadiner met muziek.
Ook de wintermarkt zal mogelijk weer opgepakt worden.
Eveneens zal gekeken worden of er mogelijkheden zijn om aan specifieke wensen van
bewoners te voldoen, die anders niet verwezenlijkt kunnen worden. Gedacht wordt
bijvoorbeeld aan het bezoeken van voor de persoon belangrijke plaatsen en/of plaatsen
met dierbare herinneringen en dergelijke.

Stichting Vrienden van de Bannehof

BALANS
ACTIVA

PASSIVA
31-122018

31-122017

Liquide middelen

31-122017

36.125,91

35.354,44

nog te betalen

795,19

1.344,62

vooruit ontvangen

315,00

365,00

Eigen vermogen

R.C. KNAB Bank
Spaarrekening KNAB Bank
KAS

403,42

1.466,92

Reserve

35.289,46

33.259,14

1.543,22

2.338,00

Overlopende activa

Overlopende passiva

nog te ontvangen debiteuren

Totaal activa

31-122018

-

37.236,10

-

37.064,06

Totaal passiva

37.236,10 37.064,06

BATEN

LASTEN
2018

Giften/donaties

Acties

Rente inkomsten

2017

2018

1.990,60

1.545,11

Bestedingen

723,63

2.398,30

30,69

76,50

1.066,95

2.614,15

Activiteiten

812,50

790,00

Bankkosten

60,00

60,00

Social

34,00

61,50

Voordelig resultaat

Totaal baten

2.744,92

4.019,91

2017

Totaal lasten

771,47

2.744,92

494,26

4.019,91

