Stichting ZZG grenzeloze zorg: jaaroverzicht 2017
In dit kalenderjaar is het bestuur van de stichting 5 keer in vergadering bij elkaar geweest.
De onderwerpen, die tijdens de vergaderingen aan de orde zijn geweest, zijn (in willekeurige
volgorde):
-

-

Projecten in Wit-Rusland, Roemenië en Ghana zijn geworven c.q. benaderd en er is
aan fondsenwerving gedaan;
Het jaaroverzicht van 2016 vastgesteld;
Willem de Jong en Lisette de Lepper zijn het hele jaar bezig geweest met het werven
van vrijwilligers voor de gezamenlijke scholing van Internata 2 en 3 en Tarasiki op het
gebied van communicatietechnieken en basale sensorische integratie. De bedoeling
was dat deze in 2017 zou plaatsvinden, door diverse tegenslagen wordt het echter
uitgesteld tot 2018.
In september heeft Rik Spooren, samen met Daniëlle Woestenberg, een werkbezoek
gebracht aan Iasi Roemenië. Ze hebben verschillende organisaties bezocht.
Ook de twee vrijwilligers hebben weer kookworkshops verzorgd tijdens dit bezoek.
Met ingang van 01-06-2017 is Artjom Goloebjev toegetreden tot het bestuur en gaat
de functie van penningmeester vervullen. Hein Witteveen heeft tot deze datum de
penningmeesterstaken op zich genomen voor wat betreft het betalen van facturen.
Hein Witteveen heeft een administratiekantoor ingeschakeld voor het opstellen van
de financiële verslagen 2013 t/m 2016.
Deze zijn goedgekeurd en op de website geplaatst.
Afscheid genomen van Hein Witteveen.
Met ingang van 01-06-2017 is ook Lincy van der Maat toegetreden als bestuurslid.
De statuten van Stichting ZZG zijn op enkele punten aangepast en in 2017
vastgesteld.
Nieuw logo ontwikkeld en vastgesteld.
Op 30 september een bestuursdag georganiseerd.
Gebrainstormd over o.a. strategiebepaling, criteria nieuwe projecten en
communicatieplan.
Naast de leden van het bestuur, wordt ook de mogelijkheid van het inzetten van
vrijwilligers onderzocht;
Werkzaamheden zijn verricht om ook in 2017 te voldoen aan de ANBI eisen;
Stichting ZZG ondersteunt projecten in Roemenië, Ghana en Wit-Rusland.

Eindhoven, 14 mei 2018– Bestuur Stichting ZZG.

