
Stichting ZZG –grenzenloze zorg-: jaaroverzicht 2013

In dit kalenderjaar is het bestuur van de stichting 7 keer in vergadering bij elkaar geweest.

De onderwerpen, die tijdens de vergaderingen aan de orde zijn geweest, zijn (in willekeurige 
volgorde):

- Financiën, zoals het financieel verslag over 2012, het verslag van de kascommissie 
daarover, de begroting voor 2013 is vastgesteld, projecten zijn geworven c.q. 
benaderd en er is aan fondsenwerving gedaan;

- Er is een beleidsplan en een jaaroverzicht 2012 vastgesteld;
- Willem de Jong is met ingang van 1 januari 2013 tot ons bestuur toegetreden;
- Drea Verbugt en Lisette de Lepper hebben 16 april bij Lunet zorg een presentatie 

verzorgd over het snoezelproject in Minsk;
- Lisette de Lepper en Willem de Jong onderzoeken de mogelijkheden om in Tarasiki 

Wit-Rusland deskundigheidsbevordering te organiseren.
Er is een projectvoorstel ingediend bij de Stichting Bisschop Bekkers en de subsidie-
aanvraag is goedgekeurd. We ontvangen € 5.000,-- te verdelen over 2013 en 2014. 

- Albert Baltussen heeft 7 oktober afscheid genomen. Hierdoor is een vacature 
ontstaan voor penningmeester. Hein Witteveen neemt voorlopig de 
penningmeestertaken over voor wat betreft het betalen van facturen.
Het bestuur is intensief bezig een nieuwe penningmeester te werven;

- De bestuursaansprakelijkheid verzekering wordt met ingang van juni 2013 
ondergebracht bij de polis van Lunet zorg;

- Hein Witteveen heeft een stand bemand op de Wereldmarkt in Nuenen;
- In het kader van Public Relations wordt een banner en een schildje van ZZG 

ontwikkeld;
- De algemene leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer 

van Koophandel;
- De notitie over de mogelijkheden voor belastingaftrek voor vrijwilligers wordt 

vastgesteld;
- Naast de leden van het bestuur, wordt ook de mogelijkheid van het inzetten van 

vrijwilligers voor o.a pr onderzocht;
- Werkzaamheden verricht om te voldoen aan de ANBI eisen;
- Diverse malen is er contact geweest met de quiltwerkgroep van Theo en Geke 

Weerman te Nuenen;
- Het convenant met de stichting SDR wordt vernieuwd;
- Met Antoinette Smits van de stichting SDR zijn intensieve contacten onderhouden;
- Stichting ZZG ondersteunt projecten in Roemenië, Ghana en Wit-Rusland.

Door de het bestuurslid Rik Spooren en ambtelijk secretaresse Lianne van Hoppe is in 
oktober een werkbezoek afgelegd naar Iasi Roemenië. 
Besproken zijn oa.: de huidige projecten, de effecten van het project Train-the-Trainer en de 
doorwerking ervan, nieuwe projecten en de opvolging van Antoinette Smits.

De voorzitter heeft deelgenomen aan het besturenoverleg bij Lunet zorg.

Eindhoven, 7 april 2014 – Bestuur Stichting ZZG.


