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Stichting Vrienden van De Haardstee wil het werk van De Haardstee bevorderen en de activiteiten steunen. 

Wij werven fondsen voor projecten van De Haardstee bij vermogensfondsen, particulieren en ondernemingen. 

Alle fondsenwerfactiviteiten zijn erop gericht om cliënten van De Haardstee deel te laten nemen aan de 

maatschappij, meer grip te laten krijgen op hun leven, sterker in het leven te staan en minder afhankelijk te 

worden van anderen. Dat doen de Vrienden door regelmatig financieel bij te springen. Vaak zijn dit zaken die 

niet uit de reguliere financiering vanuit de Wet Langdurige Zorg of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

betaald kunnen worden.  

 

De samenstelling van de Stichting VvdH was in 2019 als volgt: 

Mevrouw S. Feenstra  voorzitter 

Mevrouw Y. Kaatee  secretaris 

De heer H.C. Teune  penningmeester 

De heer R. Barendse  lid 

 

De Vrienden zijn dit jaar vier keer bijeen geweest: drie keer regulier en één keer vanwege een bijzondere 

aanvraag. De vergaderingen vonden plaats in aanwezigheid van de directeur/bestuurder de heer M. 

Wesselman, in september opgevolgd door de heer J. Driesprong. 

 

Het afgelopen jaar zijn er drie individuele aanvragen gedaan en één locatie-aanvraag. Eén individuele aanvraag 

(hulp bij schuldsanering) en de locatie-aanvraag zijn gehonoreerd. Daarbij moet worden opgemerkt dat de 

locatie-aanvraag is omgezet naar een Haardstee-aanvraag, zodat alle locaties gebruik kunnen maken van de 

Tovertafel. Niet alleen de Stichting VvdH heeft hieraan bijgedragen; ook de gasten van de afscheidsreceptie 

van de heer M. Wesselman hebben hieraan bijgedragen. 

 

Er is sprake van een gering aantal aanvragen per jaar. Vanuit het bestuur van de Haardstee is nadrukkelijk 

aangegeven dat de Stichting meerwaarde heeft, met name om de ontwikkeling van (groepen van) cliënten te 

stimuleren. 

 

In 2020 blijven wij ons concentreren op aandacht voor onze doelstellingen binnen de organisatie.  

 

Vastgesteld op 24 januari 2020 


