Stichting Vrienden van ZINN, ook: De Vrienden
BESTUURSVERSLAG 2019
A. De DOELSTELLING
van de stichting luidt: het bevorderen van het welzijn van de cliënten van de verschillende
locaties van ZINN ( Zorgorganisatie in Noord Nederland).
In het kader van deze doelstelling hebben de Vrienden in 2019 weer belangrijke bijdragen
kunnen leveren, zoals de co-financiering van de Tuinlandkamer in De Dilgt, de duo fietsen
voor De Es en De Burcht, platenspelers, het FC Groningen-arrangement, concerten van
Muziek in Huis in samenwerking met de Lions Club Groningen Host, en, omdat dit het eerste
jaarverslag is van de Vriendenstichting, memoreren we ook nog even 2018, waarin onder
andere bijdragen werden geleverd aan de ZINN bus, de piano in de Burcht, de Alzheimertuin
in De Brink en de Jong van Hart-concerten op de verschillende locaties.
We prijzen ons bevoorrecht dat we met beperkte middelen zulke mooie dingen kunnen
realiseren.
In een speciale brainstormsessie heeft het bestuur plannen gesmeed voor 2020 en volgende,
maar ten tijde van het opstellen van dit verslag is – vanwege de corona-virus epidemie – met
name het doorgaan van een groot aantal concerten helaas heel onzeker geworden.
B. WEBSITE.
In het verslagjaar is, in nauwe samenwerking met ZINN en WELZINN, hard gewerkt aan het
realiseren van een nieuwe WEBSITE van De Vrienden, gebruiksvriendelijk en tegen gunstige
tarieven. In 2020 wordt deze website operationeel.
C. LOGO.
Om de Vrienden naar buiten toe wat meer herkenbaar te maken is ook een mooi LOGO
ontworpen (zie de weergave in het hoofd van dit verslag).
D. PUBLICITEIT.
In het streven om de Vrienden intern en extern meer onder de aandacht te brengen wordt
zoveel mogelijk in de huisorganen van ZINN gepubliceerd, zoals in de periodieke
NIEUWSBRIEF en het maandelijkse MagaZINN.
De in het voorjaar van 2019 voor de ruime kring van buren van De Dilgt , onder de naam "Wij
zijn de Wijk" georganiseerde presentatie, met als speciale gast de wijkwethouder van de
gemeente Groningen, trok wel de nodige belangstelling maar werd niet de gehoopte
voltreffer. We bezinnen ons nog op een ander evenement, mogelijk in samenwerking met
De Vrienden van het Martini Ziekenhuis en het Beatrix Kinder Ziekenhuis.
E. DONATEURS.
De donateurs van de Vrienden zorgen voor een stabiele inkomstenstroom, maar vragen wel
de volle aandacht. Daartoe is een prachtige flyer ontworpen , die bij zoveel
mogelijk gelegenheden onder de aandacht van potentiële begunstigers zal worden gebracht.
F. SPONSORING.

Een speciaal daartoe opgerichte commissie, waarin onder meer de directeur van ZINN en de
voorzitter van de Vrienden zitting hebben, komt regelmatig bij elkaar om de financiële en
inhoudelijke aspecten van en voor het welzijn van de bewoners te bespreken.
ZINN, WELZINN en de VRIENDEN van ZINN worden daarbij professioneel ondersteund door
mevrouw Hennie van Beek. Het door haar opgestelde sponsorplan is door het bestuur met
veel waardering ontvangen en aangenomen.
Zij is ook degene die een centrale rol vervult bij het verkrijgen van sponsorgelden en andere
inkomsten.
G. BESTUUR.
Het bestuur heeft in 2019 vier keer regulier vergaderd en eenmaal in augustus in een
bijzondere "brainstormsessie".
Verder hebben bestuursleden en in het bijzonder de voorzitter, de Vrienden
vertegenwoordigd bij diverse gelegenheden waarbij de Vrienden financieel of anderszins
betrokken waren.
Uit de door het bestuur goedgekeurde en door de accountant beoordeelde jaarrekening
blijkt dat de financiën, mede door de goede zorgen van de penningmeester, een strakke
begrotingsdiscipline en met inachtneming van een solide buffer, voldoende mogelijkheden
bieden voor het financieel bijdragen aan leuke dingen voor de bewoners.
In 2019 heeft het bestuur tijdens een aangename borrel en maaltijd afscheid genomen van:
a. het langstzittende, zeer gewaardeerde en in 2018 afgetreden bestuurslid de heer Jan
Boersma, en
b. mevrouw Taletta Mollema, na een eveneens langdurig bestuurslidmaatschap en met
grote verdiensten als portefeuillehoudster donateurs.
De door de voorzitter opgestelde notitie over de functieomschrijvingen van de
bestuursleden is, na ampele bespreking, door het bestuur geaccordeerd.
Het bestuur bestond per 31 december 2019 uit:
de heer R.E.J. Berting, voorzitter,
de heer mr. A. van Olst, secretaris, aftredend juli 2020,
de heer prof. dr. F.M.Tempelaar, penningmeester, en
mevrouw G.W.M. van der Werff, met name portefeuillehoudster donateurs.
Tenslotte dient vermelding de bijzonder waardevolle bijdrage van de directiesecretaresses
van ZINN, mevrouw Ingrid de Jong, ad interim, en mevrouw Irma Schut, die de
vergaderingen hebben voorbereid en op zeer uitgebreide en adequate wijze hebben
genotuleerd. Verder wordt hierbij ook nog eens benadrukt de uitstekende samenwerking
tussen de besturen van ZINN, WELZINN en de Vrienden van ZINN.
Met tevredenheid kan worden teruggezien op een geslaagd stichtingsjaar, en, vanwege de
coronacrisis, vooruitgeblikt op een uitdagend 2020.
A. van Olst, secretaris

