Secretarieel Jaarverslag
Stichting De Vrijbuiter 2018
Per 1 januari 2018 bestond het bestuur van Stichting De Vrijbuiter uit:
Mevrouw S.L. Sanders, voorzitter
Mevrouw M.M.T. Jongerius, secretaris
De heer G. Winkels, penningmeester
Mevrouw M.H.W. Kolk, lid
Mevrouw I. A. Y. van Gaveren, lid
Het bestuur kwam in het verslagjaar drie keer bijeen.
Informatie over activiteiten van de Vrijbuiter werd gegeven via nieuwsbrieven, het Vrijbuiter
programmaboekje en via de Website
In verband met de nieuwe privacy wetgeving werd het privacy statement op de website geplaatst.
Vanwege deze nieuwe wetgeving werd een aantal gegevens van de website verwijderd en wordt in het
aanmeldingsformulier, het programmaboekje en de nieuwsbrief naar de privacy statement verwezen.
Vrijwilligers:
Alle activiteiten werden begeleid door vrijwilligers!
De groep vrijwilligers die voor de Vrijbuiter actief is telt rond 30 personen, inclusief de bestuursleden.
De Vrijbuiters:
Over de jaren heen wisselt de groep deelnemers van samenstelling, er komen er bij en er gaan eraf, maar de
Stichting blijft zo rond de 100 actieve deelnemers houden.
Activiteiten:
Vakanties en uitjes in 2018:
Zomer ”vlieg” vakantie: Spanje, Pineda del Mar.
Zomer ”bus” excursie reis: Spanje, Playa d’Aro.
Zomervakantie Nederland: Bungalowpark in Twente
Zomer Fietsvakantie: Stay Okay hotels
Nazomer weekend: Bungalow park in Uitdam
Lente uitje: naar de Keukenhof
Winter uitje: Vliegen boven Nederland in “This is Holland” en een rondvaart door de Amsterdamse grachten
Bioscoop: Eenmaal per maand 10x totaal
Theater bezoek: In totaal werden er 7 voorstellingen bezocht.
Museum: Een kleine enthousiaste groep bezocht sinds de start van deze activiteit al zo’n 20 musea! In 2018
waren het er 9!
En verder:
Wekelijkse cursus Kreat: Gemiddeld 8 deelnemers
Maandelijkse bowlingmiddagen: het aantal deelnemers varieert van 10 tot 17 .
Maandelijkse fietstochten: in de voorjaars- en zomerperiode, in totaal 6 keer op zondagen met gemiddeld 12
deelnemers. Ook in 2018 werd er weer aan de z.g. Dorpentocht deelgenomen.
Badminton: het jaarlijkse toernooi met de Meer shuttle vond plaats op 25 maart.
Wandelen /struinen: het aantal deelnemers is gemiddeld 8.
Zwemmen: 1 x per maand, behalve tijdens de zomer. Gemiddeld 5 deelnemers.
Algemeen:
-De subsidie bronnen bij de lokale overheden leverden weinig middelen op.
- Deelnemers betalen “1 euro voor de Vrijbuiter” pp per activiteit (bij vakanties uiteraard aangepast bedrag) Dit
is onvoldoende om de kosten te dekken.
De “overhead” kosten van de Stichting werden zo laag mogelijk gehouden.
- Er wordt geen gebruik meer gemaakt van acceptgiro kaarten gezien de hieraan verbonden hoge kosten.
- Portokosten blijven echter onvermijdelijk en zijn een grote kostenpost.
- Nieuwsbrieven aan de vrijwilligers, wooninstellingen en/of begeleiding worden per mail verstuurd.
- Ook steeds meer Vrijbuiter deelnemers blijken gebruik te maken van E mail, Facebook, WhatsApp en SMS
waardoor de communicatie vlotter en goedkoper verliep.
Desondanks is er een tekort op de jaarbegroting……

