NIEUWSBRIEF STICHTING VRIENDEN VAN HET MAARTENHUIS

2017 loopt weer ten einde en dus blikken we terug op onze activiteiten van afgelopen jaar.
Gelukkig waren wij weer in staat om met behulp van onze donateurs enkele verzoeken vanuit de
Maartenhuisgemeenschap financieel te ondersteunen.
Aan de bewoners van huis IONA konden we een cheque overhandigen en aan de andere huizen een
vrij te besteden bedrag beschikbaar stellen.
In deze nieuwsbrief kunt u hierover lezen.

Huis IONA
Op 31 maart werd het nieuwe huis IONA officieel geopend.
Door de directie werd de Vriendenstichting ook om een geldelijke ondersteuning gevraagd.
We hebben ruim de tijd gehad om daarvoor een mooi bedrag te reserveren.
Bij de opening van het prachtige nieuwe huis IONA kon de Stichting Vrienden dan ook een bedrag
van € 5.000.- overhandigen.
Hiermee kon er voor het huis een servies worden aangeschaft. Servies is iets wat iedere dag een
aantal keren gebruikt wordt. Het is dan fijn voor de gebruikers als dat mooi en goed is.
Het Stichtingsbestuur heeft de suggestie gedaan om het resterende bedrag te besteden aan de
inrichting van het gebouw. Bijvoorbeeld verlichting in de hal en de inrichting van een seizoen tafel.
Geld voor Brendaan, Avalon, Iona en Michael.
Eind vorig jaar hebben we per woonhuis een medewerker gevraagd eens
na te denken over een wens voor een activiteit, de inrichting of
anderszins iets wat aan de bewoners en medewerkers goed besteed zou
zijn.
Het idee was om voor ieder huis een vrij te besteden bedrag van € 500.beschikbaar te stellen.
Per huis is dat naar eigen keus ingevuld.
Brendaan koos voor een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam
met aansluitend een etentje.
In Avalon is een tablet aangeschaft voor algemeen gebruik en in Michael
is gekozen voor een mooie hanglamp in de hal.
Huis Iona heeft een buitenkeuken over genomen van huis Michael en
een dubbel frituurpan aan geschaft.
Dankzij goede gevers konden wij eens
ruim 'uitpakken' en een waardevolle
bijdrage leveren aan activiteiten of
aanschaf van zaken voor de bewoners
die het welzijn ten goede zullen komen.

Bewonersdag
De Bewonersdag is voor de bestuursleden van de Vriendenstichting het moment om contact te
hebben met een groot deel van onze donateurs. Op zo'n moment proberen we ook zichtbaar te
maken welke projecten wij met het geld van de donateurs steunen.
Dit jaar was de datum pas laat bekend, waardoor er geen mogelijkheid meer was om tijd vrij te
maken voor de bestuursleden om tijd vrij te maken.
Wij doen ons best om er volgend jaar weer te zijn.
Projecten 2018
Er zijn nog twee aanvragen bij ons binnengekomen voor financiële ondersteuning.
Beide betreffen een betere aankleding van de zaal Artaban.
Deze aanvragen zijn echter nog niet financieel onderbouwd waardoor ze nog niet gehonoreerd
konden worden. Wel hebben we al financiële ondersteuning toegezegd.
Donateurs.
Middels deze Nieuwsbrief danken wij alle vaste donateurs en andere goede gevers voor hun
bijdragen. Hierdoor kan de Vriendenstichting hier en daar wensen van bewoners en medewerkers
van het Maartenhuis mogelijk maken door financiële ondersteuning. Dit jaar konden we zelfs ruim
bijdragen aan het mooie nieuwe Huis IONA en ook de andere huizen kregen geld voor iets extra's.
Daarom hopen wij ook volgend jaar weer op uw financiële bijdragen te mogen rekenen.
Periodieke gift
Naast de vrijblijvende donatie, kunt u ook kiezen voor het doen van een periodieke gift. Deze is
voor u aftrekbaar van uw belastbare inkomen vanwege onze ANBI -status, indien u de gift vastlegt
in een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst. Wij kunnen u assisteren bij het opmaken van
een schriftelijke overeenkomst. De looptijd van de gift dient minimaal 5 jaar te zijn.
Giften of erflatingen kunt u overmaken naar bankrekening
NL15 RABO 0152233040, RABO Bank Den Burg, ten name van Stichting Vrienden van het
Maartenhuis.
Op de website van het Maartenhuis www.maartenhuis.nl kunt u meer informatie lezen over de
Vriendenstichting onder de tab organisatie vervolgens: vrienden.
Tot slot wenst het Bestuur van de Vriendenstichting u een feestelijke decembermaand en voor 2018
een gezond en gelukkig nieuw jaar.
Met vriendelijke groet,
Berni van de Velde-Hünteler, voorzitter
Rob Grisnigt
penningmeester
Ellen Douma
secretaris
Jan Dogger
bestuurslid

Mocht u zich willen afmelden voor deze nieuwsbrief, laat het ons dan even weten met een mailtje
aan: vrienden@maartenhuis.nl

