
Stichting ZZG –grenzenloze zorg-: jaaroverzicht 2012 
 

In dit kalenderjaar is het bestuur van de stichting 6 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 2011, het verslag van de kascommissie 
daarover, de begroting voor 2012 is vastgesteld, projecten zijn geworven c.q. 
benaderd en er is aan fondsenwerving gedaan; 

- Er is een bedankbrief geschreven voor de donateurs van Lunet zorg; 
- Via de nieuwsbrief van Lunet zorg is er publiciteit gemaakt om de nieuwe website van 

onze stichting ZZG te promoten; 

- Na een intensieve periode van overleg is met ingang van november de nieuwe 
website van ZZG in de lucht; 

- Ingrid van der Lubbe heeft op 2 juli 2012 ons bestuur verlaten en Lisette de Lepper 
heeft haar per die datum opgevolgd; 
Willem de Jong is bereid gevonden om met ingang van 1 januari 2013 tot ons bestuur 
toe te treden; 

- Het bestuurslid Rik Spooren heeft, mede dank zij zijn inzet voor ZZG, een koninklijke 
onderscheiding ontvangen; 

- De stichting ZZG heeft aan 4 informatieavonden van Lunet zorg deelgenomen.  
Tijdens deze avonden heeft de stichting een presentatie verzorgd over hun 
activiteiten en hebben we een stand bemand; 

- Er is gewerkt aan het op schrift opstellen van een beleidsplan. Daarmee gaan we 
voldoen aan de richtlijnen van de Anbi status; 

- We hebben de mogelijkheid onderzocht aan te sluiten bij de 
bestuursaansprakelijkheid verzekering van Lunet zorg. Bestuurders van de aan Lunet 
zorg gelieerde stichtingen kunnen hiervan gebruik maken; 

- De samenwerkingsovereenkomst Lunet zorg is bijgesteld, door beide partijen 
goedgekeurd en zal geldig zijn tot en met eind 2014; 

- Lunet zorg heeft de aanbevelingsbrief voor het werk van onze stichting ZZG 
ondertekend; 

- In het Lunet Magazine is een interview geplaatst met het bestuurslid Albert Baltussen 
met als onderwerpen het project ontmoetingcafé in Minsk en het nieuwe project 
snoezelruimte in Tarasiki. Tevens is er een artikel geplaatst over het project in 
Indonesië; 

- De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld; 
- Er is een notitie geschreven over de mogelijkheden voor belastingaftrek voor 

vrijwilligers; 

- Het project Autisme is definitief afgesloten. Anke v. Wijk en Bert v.d. Meeberg zijn 
bedankt voor hun enorme inzet; 

- Met Antoinette Smits van de stichting SDR zijn intensieve contacten onderhouden. 
 
Door de bestuursleden Lisette de Lepper en Rik Spooren is in november een werkbezoek 
afgelegd naar Minsk en Tarasiki – Wit-Rusland. 
Ook zijn zij bezig geweest met het werven van vrijwilligers binnen Lunet zorg. De twee 
overgebleven vrijwilligsters hebben in november in Tarasiki een snoezelruimte ingericht en 
het personeel opgeleid en begeleid in het gebruik van deze snoezelruimte. 
Lisette en Rik hebben deze vrijwilligers tijdens hun reis begeleid. 
Het project is in samenwerking met de stichting de Parels van Tarasiki tot stand gekomen. 
 
Het geplande werkbezoek van de bestuursleden Rik Spooren en Hein Witteveen naar Iasi – 
Roemenië heeft niet door kunnen gaan en zal in 2013 plaatsvinden. 
 
De voorzitter heeft deelgenomen aan het besturenoverleg bij Lunet zorg. 

 
Eindhoven, 22 april 2013 – Bestuur Stichting ZZG. 


