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Inleiding 
 
Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de coronacrisis. Voor velen heeft deze crisis 
ingrijpende gevolgen gehad, onder meer door de ernstige beperkingen in de sociale 
contacten.  
Nog steeds worden de gevolgen van de coronacrisis ondervonden; naar het zich laat 
aanzien zal door de inmiddels in gang gezette vaccinaties in de loop van 2021 weer meer 
in de sociale omgang mogelijk zijn.  
 
Positionering Vrienden 
 
In het bestuursverslag van 2019 is reeds melding gemaakt van het met professionele 
ondersteuning van ZINN tot stand gekomen sponsorplan. Onderdeel van het sponsorplan 
is onder meer het realiseren van een nieuwe website van de Vrienden alsmede een nieuw 
logo en diverse communicatiemiddelen, waaronder een banners, briefpapier, folders en 
visitekaartjes.  
 
In 2020 is in nauwe samenspraak met ZINN een nieuwe website ontwikkeld en inmiddels 
live gegaan; in een interview van onze voorzitter, de heer R. Berting, in MagaZINN van 
januari 2021 wordt aandacht aan het live gaan van de nieuwe website gegeven.  
 
Het bestuur hoopt met de nieuwe website, het nieuwe logo en het nieuwe briefpapier, de 
banners, folders en visitekaartjes de Vrienden voldoende basis te bieden om het tweede 
deel van het sponsorplan – de werving van donateurs en sponsors – te kunnen borgen.  
 
In de loop van 2020 is voorts een aanvang gemaakt met het updaten van de 
samenwerkingsovereenkomst die tussen ZINN en de Vrienden bestaat en voorts van 
reglementen van de Vrienden, namelijk het Reglement fondsen- en sponsorwerving en het 
Bestuursreglement. De verwachting is dat de wijziging van deze overeenkomst en 
reglementen in 2021 haar beslag zal krijgen.  
 
Donateurs – sponsors 
 
De Vrienden hebben zich ook in 2020 mogen verheugen in de beschikbaarstelling door 
fondsen, particulieren, bedrijven en instellingen van gelden. De stichting was hierdoor 
wederom in staat om, al dan niet als co-financier, belangrijke bijdragen te leveren aan het 
bevorderen van het welzijn van de cliënten van de verschillende locaties van ZINN. 
Hierdoor was het mogelijk een duofiets met trapondersteuning voor De Dilgt aan te 
schaffen, een CRDL, mede door een financiële bijdrage van familie van een van de 
bewoners van ZINN, een beleef-TV, zes tovertafels en Qwiek en illy-tv’s. Vanwege de 
beperkende COVID-maatregelen zijn in alle locaties wonderfoons, schildermateriaal, 
tafelsjoelbakken en karaokesets afgeleverd, zodat in beperkte kring toch activiteiten 
konden worden ontplooid.  



Tevens is de ZINN-site bij FC Groningen met een periode van anderhalf jaar verlengd en 
is tevens door een bijdrage invulling gegeven aan de wensen van de bewoners van de 
Zuiderflat.  
 
Helaas hebben door de coronacrisis al enige tijd aan de orde zijnde concerten op vier grote 
locaties van ZINN geen doorgang kunnen vinden. Wij verwachten dat dit alsnog eind 2021 
dan wel volgend jaar zal kunnen plaatsvinden.  
 
Bestuur - wisseling 
 
In 2020 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 als 
bestuursleden herbenoemd. In de vergadering van 8 juli heeft mr. A. van Olst, secretaris 
van het bestuur, als bestuurslid afscheid genomen; hij is ingaande die datum opgevolgd 
door mr. W.F.W. Timmer.  
 
Na afloop van de bestuursvergadering van 23 september 2020 is tijdens een diner 
georganiseerd door ZINN feestelijk afscheid genomen van de heer Van Olst. Wij danken 
de heer Van Olst voor zijn grote inzet die hij in de jaren dat hij secretaris van de Vrienden 
is geweest voor het werk van de Vrienden heeft gehad.  
 
 
 


