Jaarverslag 2018 ac viteiten van de S ch ng Vrienden van het SBO
Bestuur:
In 2018 hebben wisselingen binnen het bestuur plaats gevonden.
Penningmeester Hans Spruit besloot zijn functie neer te leggen. Hij legde de functie van
penningmeester neer ten behoeve van Guyon Labouchere. Tot 1 mei 2018 nam Hans Spruit
de functie waar van ad interim voorzitter. John Pors heeft op 1 mei het stokje als diens
opvolger overgenomen. Als secretaris fungeerde Marianne Voogt.
Het huidige bestuur van de Stichting Vrienden van het SBO bestaat derhalve uit Marianne
Voogt, secretaris, Guyon Labouchere penningmeester, John Pors, waarnemend voorzitter.
Door de bestuursleden is getracht om vanuit externe relaties en eigen netwerken aanvulling
binnen het bestuur te verkrijgen. Op een grote annonce in de lokale kranten kwam totaal
geen respons. Vanuit intern is er door de Raad van Toezicht SBO versterking aangeboden.
Hiervoor gaat het bestuur in 2019 gesprekken over aan.
In het verslagjaar 2018 werd driemaal vergaderd, nl. op 7 februari,7 juni en 20 december.
Activiteiten 2018:
Zoals al eerder gemeld is er tijd en energie gestoken in het vinden van ‘nieuwe’
bestuursleden. Helaas tot nu toe zonder resultaat. Parallel aan deze inzet en ook een
belangrijk onderdeel bij het kunnen invullen van toekomstige vacatures is de evaluatie en
eventuele bijstelling van de visie en doelstellingen van de Vrienden geweest. Eén van de
uitkomsten van deze discussie is dat de Vrienden het SBO financieel willen blijven
ondersteunen bij goed onderbouwde verzoeken voor nieuwe projecten en activiteiten.
Begin januari is er door het SBO bij de Vrienden een verzoek tot een financiële bijdrage voor
meerdere jaren en meerdere activiteiten ingediend. Van deze aanvraag heeft de Vrienden
het verzoek om een overstap naar de Çloud mogelijk te maken gehonoreerd. Hier is door het
SBO hard aan gewerkt. De benodigde soft- en hardware is hiervoor aangeschaft, er zijn
instructies en procedures ontwikkeld en geïmplementeerd, medewerkers zijn geïnstrueerd en
klanten geïnformeerd. Ten behoeve van de modernisering van de website is aangehaakt bij
het digitale platform “Fijn je te zien”.
Ook in 2018 heeft de Stichting Vrienden van het SBO een bijdrage ter beschikking gesteld
aan de vrijwilligers van het SBO ten behoeve van het jaarlijkse vrijwilligersfeest. Het bestuur
is van mening dat een structurele blijk van waardering voor vrijwilligers essentieel is.
Verantwoording:
In 2017 is het SBO met een project Mobiliteit gestart om de eenzaamheid van ouderen
binnen Hellevoetsluis te verminderen door het vervoer van personen uit onze doelgroep aan
te bieden met opstapplaatsen binnen Hellevoetsluis. De baten uit dit project blijken in 2018
nauwelijks de kosten te dekken.
De jaarrekening 2017 werd op 7 februari 2018 door het bestuur van de Vrienden
goedgekeurd en vastgesteld.

