STICHTING VRIENDEN VAN ZINN (ook: Vrienden)
BESTUURSVERSLAG 2021
Inleiding
Evenals 2020 heeft ook 2021 in het teken gestaan van de coronacrisis. Ging de
samenleving in de zomer weer open, door stijging van het aantal besmettingen in het
najaar ging de samenleving in november weer op slot. Het gevolg was dat ook dit jaar
gekenmerkt werd door onder meer ernstige beperkingen in de sociale contacten.
Positionering Vrienden
In het bestuursverslag van 2020 is al aangegeven dat als uitvloeisel van het met
professionele ondersteuning van ZINN in 2019 tot stand gekomen sponsorplan in dat jaar
een nieuwe website van de Vrienden alsmede een nieuw logo en diverse
communicatiemiddelen, waaronder een banners, briefpapier, folders en visitekaartjes, zijn
gerealiseerd.
Vindbaarheid en zichtbaarheid van de Vrienden zijn daarmede geborgd.
In 2021 is aandacht geschonken aan de verdere uitwerking van het sponsorplan. Diverse
gedachten zijn daarover inmiddels ontwikkeld, onder meer over het opstellen van een
wervingsplan.
In 2021 is voorts aandacht geschonken aan de binnen de Vrienden geldende regelgeving.
Bij deze regelgeving gaat het om de statuten, het huishoudelijk reglement en het
reglement bestuur-functieprofielen.
In het kader van de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in de loop
van 2021 is besloten om - zoals die Wet dat voorschrijft - bij de eerstvolgende wijziging
van de statuten de statuten in overeenstemming te brengen met deze Wet; de aanpassing
van de statuten zal naar verwacht in de loop van 2022 plaatsvinden.
Het huishoudelijk reglement was nodig aan aanpassing toe; in dit reglement waren onder
meer bepalingen opgenomen die zien op de relatie tussen ZINN en de Vrienden, op
fondsenwerving en sponsoring, alsmede op diverse andere zaken.
Inmiddels is een bestuursreglement opgesteld, waarin een groot aantal zaken die van
belang zijn voor het bestuur zijn vastgelegd; daarnaast zijn diverse onderdelen van het
oude huishoudelijk reglement die betrekking hadden op fondsenwerving en sponsoring
aangepast en in een apart reglement ondergebracht, namelijk het reglement fondsen- en
sponsorwerving.
Ten slotte is de relatie tussen ZINN en de Vrienden geformaliseerd in een afzonderlijke
samenwerkingsovereenkomst
tussen
ZINN
en
de
Vrienden;
deze
samenwerkingsovereenkomst is op 21 december 2021 door ZINN en de Vrienden
ondertekend. In die samenwerkingsovereenkomst is de al lange tijd tussen ZINN en de
Vrienden bestaande praktijk, onder meer het faciliteren door ZINN van de Vrienden op het
gebied van financiële en secretariële werkzaamheden, het door ZINN aan de Vrienden ter
beschikking stellen van een fondsenwerver, alsmede de instelling van een
sponsorcommissie waarin de Vrienden een vertegenwoordiger hebben, vastgelegd.

Donateurs – sponsors
Mede door de niet aflatende inzet van de door ZINN aan de Vrienden ter beschikking
gestelde fondsenwerver hebben fondsen, particulieren, bedrijven en instellingen ook in
2021 aan de Vrienden gelden ter beschikking gesteld. Hierdoor was het voor de Vrienden
ook weer mogelijk om, veelal als co-financier, een belangrijke bijdrage te leveren aan het
bevorderen van het welzijn van de cliënten van de verschillende locaties van ZINN.
Zo zijn voor de locaties De Brink, De Es en de Zuiderflat tovertafels en een Qwiek up
gerealiseerd, terwijl in de periode van 18 december tot 24 december op alle locaties
lasershows hebben plaatsgevonden. Daarnaast is een bijdrage gegeven om de vervulling
van de wensenlijst van De Zuiderflat mogelijk te maken. Helaas is het door de coronacrisis
niet mogelijk geweest om het al in 2019 ontwikkelde plan om een aantal concerten op de
diverse locaties van ZINN te geven, doorgang te laten vinden; hopelijk zal dat in 2022 dan
wel 2023 mogelijk zijn.
Bestuur – secretariële ondersteuning
In 2021 heeft het bestuur vier maal vergaderd. In de vergadering van 3 maart zijn de
voorzitter, de heer R.E.J. Berting, en het bestuurslid mevrouw G.W.M. van der Werff,
alsmede de penningmeester, de heer F.M. Tempelaar, als bestuursleden herbenoemd; de
heer Berting en mevrouw Van der Werff voor een periode van vier jaar en de heer
Tempelaar totdat een opvolger voor hem was gevonden. Die opvolger is gevonden in de
persoon van de heer H.J. Piek.
In de vergadering van 22 september heeft de heer Tempelaar afscheid genomen als
penningmeester; hij is ingaande die datum opgevolgd door de heer Piek.
Na afloop van de bestuursvergadering van 22 september is tijdens een diner,
georganiseerd door ZINN, feestelijk afscheid genomen van de heer Tempelaar. Wij danken
de heer Tempelaar voor zijn grote en niet aflatende inzet in de jaren dat hij
penningmeester van de Vrienden is geweest, namelijk vanaf 8 maart 2017 tot 22
september 2021.
Tevens is in 2021 afscheid genomen van mevrouw I. Schut, die als medewerkster van
ZINN vele jaren lang op accurate wijze secretariële werkzaamheden voor de Vrienden
heeft uitgevoerd.
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