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Januari 2021 

 
De Stichting Vrienden van Nicolaas, Overvest en Waterpark stelt zich ten doel: 

 
 
 
 
 
 

 
STICHTING VRIENDEN VAN 
Nicolaas//Waterpark/Overvest 

 
Correspondentieadres: 

Secretariaat Nicolaas 

Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek 

Telefoon   : (0228) 51 20 41 
Fax : (0228) 51 89 83 

 
Bank : NL83 RABO 0130 2246 50 
K.v.K. : 412 35 231 
RSIN         :8121.46.190 

 

a. Daadwerkelijk en financieel steun te verlenen aan de organisatie Omring, die Nicolaas in Lutjebroek, 

Overvest in Enkhuizen en Waterpark in Medemblik exploiteert, en ook aan de bewoners daarvan in die 

gevallen, waarin de reguliere financiering niet voorziet, dit in overleg met de plaatselijke leiding van die 

organisatie. 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

c. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het aantrekken van donateurs. 

d. Het houden van inzamelingen ten behoeve van te organiseren projecten. 

e. Het organiseren van evenementen met het oogmerk daarmee fondsen te werven ten gunste van de 

stichting. 

f. Het propageren van en bekendheid geven aan de werkzaamheden die in Nicolaas, Overvest en 

Waterpark worden verricht. 

 
 

BESTUUR 

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal, van tenminste, drie leden. De bestuursleden worden telkens voor een 

periode van vier jaar benoemd. 

Drie leden van het bestuur worden benoemd op voordracht van de plaatselijke leiding van de huizen Nicolaas, 

Overvest en Waterpark. 

 
Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester; de functie van secretaris en penningmeester 

kan door één persoon worden vervuld. 

 
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de 

door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

 
Het bestuur bestaat begin januari 2021 uit de volgende personen: 

- Fred Bertrand, voorzitter v.a. eind 2018, lid sinds eind 2015 

- Willy van Ooy – de Jong, secretaris sinds 1998 

- Pierre de Bie, lid sinds januari 2018 

- Olga Wendelgelst, lid sinds april 2018 

- Theun Rooker, lid sinds november 2018 
 

 



 
 
 
 
Financiële verantwoording 2020 

  

2020 2019 2018 
 
 

1-jan Vermogen € 8.617,00 € 7.218,00 € 6.484,00 

 Vrienden SupportActie € 598,00 € 524,00 € 383,00 

 Rabo Clubkas Campagne € 222,00 € 235,00 € - 

 Donaties specifiek Nicolaas € 860,00 € 525,00 € 1.180,00 

 Donaties specifiek Overvest € 265,00 € 38,00 € 61,00 

 Donaties specifiek Waterpark € 250,00 € - € 25,00 

 Donaties algemeen €  4.085,00  €  1.505,00  €  1.795,00 

  € 14.897,00 € 10.045,00 € 9.928,00 

 Bankkosten € -182,00 € -138,00 € -120,00 

 Div. kosten € - € -40,00 € -90,00 

 Sponsoring Nicolaas € -500,00 € -1.000,00 € -1.250,00 

 Sponsoring Overvest € - € - € -750,00 

 Sponsoring Waterpark €  -   €  -250,00  €  -500,00 

31-dec Vermogen € 14.215,00 € 8.617,00 € 7.218,00 

  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
JAARVERSLAG  secretariaat Stichting Vrienden van Nicolaas, Waterpark en Overvest. 

  
  

Aan het eind van 2020 bestond het bestuur van de Stichting uit de volgende personen: 
Dhr. Fred Bertrand.                             - voorzitter, tijdelijk penningmeester 
Mevrouw Willy van Ooy.                      -secretaris 
Dhr. Nico Beets.                                   -penningmeester tot 1 december 2020 
Mevrouw Olga Wendelgelst.               -lid 
Mevrouw Bianca Smit                         -lid 
Dhr. Pierre de Bie.                               -lid 
Dhr. Theun Rooker.                             -lid  

  
We hebben nog geen afscheid kunnen nemen van Nico Konijn die maar liefst 17 ½ jaar lid is 
geweest van het bestuur, en veel heeft betekend voor onze Stichting. 

  
In dit Corona jaar 2020 heeft het bestuur niet helemaal stil gezeten. 

  
Op 20 mei is er online contact met het bestuur geweest: Fred, Nico, Olga, Willy, 
Pierre afwezig wegens ziekte, Theun had helaas geen onlinemogelijkheden. 
O.a. besproken:  
- veranderingen aanbrengen notulen, 
- kascontrole kon niet plaatsvinden wegens Corona.  
- wij gaan nu bij acclamatie      akkoord. 
- door de crisis komen er minder gelden binnen, en daardoor worden de aanvragen voorlopig            
even terzijde gelegd. 

  
In Mei/Juni heeft Olga Wendelgelst met hulp van haar zoon Erik Huisenga een nieuw logo 
ontworpen.  Twee handen in elkaar met een hart. Dit werd door het bestuur bekeken en 
goedgekeurd.  Door haar is ook een begeleidende brief gemaakt voor de wervingscampagne. 

  De jaarlijkse mailing is op 22 Juli verzonden met behulp van de meeste leden van het bestuur. 
  

Online was er op 29 Oktober een vergadering gepland met bestuur en managers. 
Vanwege een Corona uitbraak konden de managers hierbij niet aan deelnemen. 
Fred, Nico en Willy hebben contact met elkaar gehad. 
Nico deelde mede, tot zijn spijt wegens ziekte, definitief te moeten stoppen met zijn 
penningmeesterschap. 
Ook besproken een ontvangen legaat voor Overvest, gelden van de Rabo Support Clubactie en 
een donatie van € 3.000, —. 
 
Fred en Willy hebben Nico bedankt voor zijn hulp en prettige samenwerking en met veel spijt 
afscheid van hem te moeten nemen. Nico wilde nadrukkelijk geen officieel afscheid. 

  
Er zijn nog verschillende stukjes in de bulletins van de huizen geschreven door Olga en Fred. 
O.a. met de oproep voor werving nieuwe leden in het bestuur, met name voor een 
penningmeester en nieuw lid. 

  
In december heeft Fred een evaluatiegesprek gehad met de manager van Overvest. 

  
Eerstvolgende bijeenkomst moet nog afgesproken worden en is afhankelijk van de 
mogelijkheden; hopelijk kan dat weer op de normale manier. 

  
Namens de Stichting Vrienden van Nicolaas, Waterpark en Overvest. 
Willy van Ooy secretaris 



 
 


