Jaarverslag 2021 Stichting Vrienden van Villa ExpertCare
In aansluiting op het jaar 2020 is 2021 voor de stichting Vrienden van Villa ExpertCare wederom een jaar geweest, waarin
de Villa’s weinig uitvoering konden geven aan de plannen, omdat zij net als de rest van Nederland in de uitvoering
gehinderd werden door Corona.
De belangrijkste sponsoractiviteit, de Maastricht-Den Helder loop kon ook in 2021 geen doorgang vinden, waardoor deze
substantiële bijdrage weer werd gemist. Gelukkig zij er dit jaar met ondersteuning van de communicatie afdeling door de
Villa’s zelf diverse challenges gestart waarmee behoorlijk wat middelen zijn opgehaald. Op initiatief van een moeder van
een van de kinderen uit Waalre is er een initiatief gestart om een zogeheten Tovertafel te realiseren en deze is dankzij haar
inzet ook daadwerkelijk aangeschaft. Inmiddels wordt deze geïnstalleerd in Waalre. Er werd door haar bijna 9000
opgehaald en de actie liep nog door in 2022.
Daarnaast werden wij na de kerst, dus op de valreep van het jaar verrast met een legaat van bijna 60.000,- waarmee we
weer veel wensen kunnen gaan realiseren. Met deze geweldige meevaller kunnen we het jaar mooi afsluiten, maar er is
door alle andere initiatieven en giften toch ook nog een kleine 15.000,- binnengekomen in 2021. Dit is inclusief het
geweldige initiatief voor de Tovertafel.
Naast deze geweldige prestatie voor de tovertafel is er ook door stagiaires van Wezep een fors bedrag bij elkaar
gesprokkeld (bijna 4.000,-) voor een rolstoelschommel.
Als Stichting hebben nog wel uitgaven en toezeggingen kunnen doen voor en aan de huizen en budget kunnen verstrekken
voor de flyers bij acties e.d., waarmee we het doel van onze stichting om het leven van ernstig zieke kinderen waar mogelijk
wat te veraangenamen enigszins hebben kunnen invullen. We gaan er vanuit dat we in 2022 weer meer kunnen realiseren
en dat de huizen ook weer voldoende personeelscapaciteit zullen verkrijgen om de initiatieven uitvoering te geven.
We kregen ons geld dit jaar vooral via de challenges en de vele gulle gevers via de site. Onze dank aan de gulle gevers is
groot en via dit jaarverslag willen wij ze nogmaals hartelijk bedanken. Fijn dat u allen aan ons hebt gedacht, waardoor wij
onze doelgroep al een aantal keren konden verblijden met geld voor nieuwe aanschaffingen.
Voor de volledige financiële verantwoording verwijzen wij u naar de samenvatting van de jaarrekening welke onderdeel is
van dit document en waarvan de cijfers op de vergadering van 8-2-2022 zijn vastgesteld door het bestuur. Rest ons nog die
zaken te benoemen die wij in 2021 mochten realiseren, dankzij uw gulle giften en de inzet van Els Peters voor de Tovertafel
en alle medewerkers van de Villa’s die de challenges organiseerden, met onze speciale dank daarbij aan de afdeling
communicatie.
Aan de inkomstenkant ontvingen we in 2021, naast het legaat een kleine 15.000,-. In het boekjaar is ruim 14.000 ,uitgegeven, deels vanuit de gereserveerde middelen. Nog eens 6.200,- is geoormerkt voor specifiek wensen, waaronder het
Snoezelbad in Rijswijk, waarvoor in februari 2022 de opdracht is verstrekt. Voor dit project is een aantal jaren gespaard. De
bestedingen in 2021 waren als volgt:
-

Een set spellen in Rijswijk
Een waterbed en een snoezel kamer vloer in Waalre
Een Tovertafel in Waalre, met speciale dank aan Els Peters
Een bedbeugel en schommelkuip in Rijswijk
Een Orcabadje in Vleuten in Vleuten
Een beamer in Wezep
Stimuleringsbijdrage voor het uittesten van het familie web in Waalre
Een donatie voor het snoezelbad project in Wezep
Voor 2022 zijn we onze plannen van 2021 weer aan het oppoetsen op het gebied van fondsenwerving, waaronder het
benaderen van bedrijven en instellingen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen .

