JAARVERSLAG 2021 Stichting Vrienden van Nicolaas, Overvest en Waterpark
Het bestuur bestond in 2021 uit :
Dhr. Fred Bertrand .
Mevr. Willy van Ooy.
Mevr. Olga Wendelgelst
Mevr. Bianca Smit.
Dhr. Pierre de Bie.
Dhr. Theun Rooker.

- Voorzitter en waarnemend penningmeester
- Secretaris
- Lid
– Lid namens locatiemanagers
– Lid
- Lid

Ook dit jaar is er, door de omstandigheden, weinig gelegenheid geweest om te vergaderen .
Een enkele keer konden we slechts fysiek bij elkaar komen; verder is het meeste contact via e-mail
gegaan.
Begin van het jaar is de groepsfoto herzien voor de huisbladen.
Ook heeft Olga de donateursbrief aangepast.
Er is, na 27½ jaar(!), afscheid genomen van Nico Konijn alsmede van locatiemanager Petra Oudt.
Een ingekomen brief van de heer Kok is beantwoord; het betrof een verzoek tot aanschaf/bijdrage voor
een plantenkas in Overvest.
De jaarstukken 2020 en het beleidsplan voor 2021 zijn goedgekeurd en verzonden naar de
communicatieafdeling van Omring, en de betreffende stukken zijn geplaatst op de websites van de
verschillende locaties.
Dit jaar deden we ook weer mee met de Rabo Clubactie. Deze actie brengt nog steeds geld in de kas.
(Zie het financieel verslag).
Sinds 27 september 2020 zijn stichtingen verplicht zich in te schrijven in het UBO register van de
Kamer van Koophandel.
UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner (de uiteindelijke belanghebbenden).
Een UBO is een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is of het uiteindelijke zeggenschap
heeft aan een onderneming, stichting of vereniging.
Op deze manier wil de EU witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen gaan.
Voor onze stichting moeten de bestuursleden worden geregistreerd worden als UBO.
De secretaris en voorzitter zijn begin 2022 ingeschreven in dit register.
Op 16 september heeft het bestuur een fysiek overleg gehad in het Nicolaas.
Naast de lopende zaken hebben we weer een stuk van de Vrienden van…. voor de huisbladen
geschreven.
Mede is daarin een oproep gedaan om nieuwe bestuursleden te werven; helaas is daar tot nu toe niet
op gereageerd.
Locatiemanager Bianca Smit van Waterpark heeft te kennen gegeven dat ze van baan gaat veranderen,
waardoor we opnieuw een bestuurslid kwijt gaan raken.
In december, vlak voor de Kerst, zijn we weer druk in de weer geweest om de donateursbrieven in te
pakken en te versturen, en volgens het financiële rapport is daar al enigszins op gereageerd .
Omring heeft ons, de vrijwillige bestuursleden, aangenaam verrast met een Kerstpakket.
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