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Inleiding 
De Stichting Vrienden van de Jessehof is 13 maart 2013 formeel opgericht door het ondertekenen van de 

statuten bij de notaris. Tegelijkertijd is de inschrijving bij de Kamer van Koophandel geregeld. 

Het tot stand brengen van de Stichting was een initiatief van het bestuur van het Interkerkelijk Diaconaal 

Centrum De Jessehof. Bedoeling was om een mogelijkheid te creëren voor individuele personen, bedrijven en 

organisaties om activiteiten van De Jessehof financieel te steunen door vriend, donateur of sponsor te worden. 

Dit jaarverslag beschrijft kort de activiteiten van de Vriendenstichting in haar eerste bestaansjaar. Dit eerste 

jaar heeft vooral in het teken gestaan van de organisatie van de werkzaamheden en het maken en uitwerken 

van plannen om aan extra geld voor De Jessehof te komen. 

Daarnaast beschrijven we kort de structuur van de Vriendenstichting en de verhouding tot De Jessehof. 

Het financiële overzicht van het eerste jaar is opgenomen in een afzonderlijk document. 

Activiteiten 
Het eerste jaar is het voorbereidende jaar geweest voor de acties die de Stichting Vrienden van de Jessehof wil 

uitvoeren om aanvullende inkomsten binnen te halen voor het inloopcentrum De Jessehof. Deze 

voorbereidingen hebben bestaan uit: 

- Houden van maandelijkse bestuursvergaderingen om plannen te maken, een beleidsplan op te stellen, 

gevolgd door een communicatie- en PR-plan, en om een poster en flyer te ontwerpen 

- Treffen van praktische maatregelen om als organisatie te kunnen functioneren, zoals het openen van 

een (zakelijke) bankrekening, het aanvragen van de ANBI-erkenning bij de Belastingdienst, het 

ontwerpen van een logo, het maken van briefpapier, het ontwikkelen van templates, het maken van 

een adreslijst van potentiële sponsoren 

- Het versturen van kerstkaarten naar potentiële sponsoren, kerstkaarten die zijn gemaakt door de 

gasten van de Jessehof tijdens een creatieve middag 

- Het starten met het maken en vastleggen van afspraken met het bestuur van de Jessehof over de 

onderlinge verhoudingen, de bestemming van de door de Vriendenstichting verworven sponsorgelden, 

het gebruiken van de webpagina’s voor de Vriendenstichting als onderdeel van de website van de 

Jessehof en het al dan niet zelfstandig uitbrengen van een eigen nieuwsbrief door de Vriendenstichting. 

- Maken van plannen voor een openings- of startmanifestatie waar potentiële sponsors bij elkaar zouden 

komen om kennis te maken met De Jessehof en tegelijk geld bijeen zouden brengen. Deze plannen zijn 

voorlopig voor onbepaalde tijd uitgesteld, omdat ze teveel voorbereidingstijd zouden vragen. 
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Structuur van de Stichting 
De stichting Vrienden van de Jessehof is een afzonderlijke stichting, die los staat van het bestuur van de 

Jessehof zelf. Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen. In 2013 waren dat: 

- Voorzitter: Ger Fischer 

- Penningmeester: René de Caluwé 

- Secretaris: Janneke Stam. 

Voor de bestuursleden is een rooster van aftreden opgesteld, dat ingaat in 2014. De secretaris is het eerste 

bestuurslid dat aan de beurt is om af te treden. Janneke Stam heeft aangegeven niet herbenoemd te willen 

worden om persoonlijke redenen. 

Om goed contact te houden met de Jessehof, zal het bestuur van de Vriendenstichting twee keer per jaar (een 

deel van) de bestuursvergadering van de Jessehof bijwonen, om zaken te bespreken over de onderlinge 

samenwerking, de te verwachte financiële bijdrage, de te ondersteunen activiteiten van de Jessehof, de 

geplande wervingsactiviteiten van de Vriendenstichting, de activiteitenplanning/agenda van beide stichtingen 

en alle andere relevante onderwerpen. 

De financiële verhoudingen en andere aspecten van de onderlinge samenwerking zullen worden vastgelegd in 

een formele samenwerkingsovereenkomst tussen beide stichtingen, die naar verwachting in het eerste kwartaal 

van 2014 zal worden afgerond en getekend. 


