Jaarverslag 2019
activiteiten van de Stichting Vrienden van het SBO
Bestuur
In 2019 hebben wisselingen binnen het bestuur plaatsgevonden.
Nadat Penningmeester Hans Spruit in mei 2018 besloot zijn functie neer te leggen en het SBO te
verlaten, heeft Guyon Labouchere deze functie overgenomen.
Op 1 mei 2018 heeft John Pors de functie van waarnemend vice voorzitter voor een tijdelijke periode
aanvaard. Zodra er een onafhankelijke voorzitter is aangenomen zal John Pors uittreden als bestuurslid
van de Vrienden van het SBO. Marianne Voogt haar functie als secretaris is ongewijzigd gebleven.
Het huidige bestuur van de Stichting Vrienden van het SBO bestaat derhalve uit:
John Pors - waarnemend voorzitter,
Guyon Labouchere - penningmeester
Marianne Voogt - secretaris.
Door de bestuursleden is getracht om vanuit externe relaties en eigen netwerken aanvulling binnen het
bestuur te verkrijgen. In maart 2019 heeft Ahrend Siebelhoff aan de Vrienden, voor een tijdelijke
periode, zijn adviezen en diensten aangeboden met als hoofddoel acquisitie voor sponsorwerving.
In het verslagjaar 2019 werd driemaal vergaderd, nl. op 7 maart, 16 mei en 3 oktober.
Activiteiten 2019
Zoals 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.
Door SBO gevraagde financiële ondersteuning
De bestuurder van het SBO heeft een financieel verzoek bij de Vrienden ingediend. De aanvraag is in
eerste aanleg per mail ingediend op 6 maart 2019. Gevolgd door een toekenning per mail op 7 maart
2019. Het betreft een verzoek ter hoogte van € 7.500,00 voor 2019. De aanvraag bestaat uit 3 delen:
1. een bijdrage van € 1.500,00 t.b.v. de jaarlijkse Vrijwilligersavond.
2. een bijdrage van € 4.000,00 t.b.v. van het onderzoek/ontwikkeling/implementatie van Chatgroepen
(Whatsapp) voor ouderen. Dit als nieuw product en als aanvulling op de al bestaande diensten zoals
huisbezoeken en het belproject.
3. een bijdrage van € 2.000,00 t.b.v. het uitwerken van het idee van een SBO leesclub die zich richt op
het mogelijk maken van voorlezen aan ouderen die problemen hebben/krijgen met het zelf lezen. En
dan niet op de traditionele manier van een vrijwilliger die voorleest, maar via de moderne media. Via
tablet met oortjes (bv storytel, bieb audio).
Voor wat betreft de laatste 2 verzoeken (totaal max. € 6.000,00) geldt dat dit op afrekenbasis is en
wanneer hiervoor door SBO een andere financiering wordt gevonden dit op het totaal in mindering wordt
gebracht. Het bestuur van de Vrienden besloot hiermee akkoord te gaan.
Verantwoording
Het saldo van de fooienpot werd bij het SBO ondergebracht.
De jaarrekening 2019 werd op 20 februari 2020 door het bestuur van de Vrienden goedgekeurd en
vastgesteld.

