
           

 

Jaarverslag 2019 Stichting “Vrienden van de Stins” 

Locatie: Lycklama Stins te Wolvega 

Het jaar 2019 is voor de stichting “Vrienden van de Stins” weer een jaar geweest waarin we het één 

en ander mogelijk hebben mogen en kunnen maken voor alle bewoners van Lycklama Stins en haar 

donateurs. De doelstelling van de stichting “Vrienden van de Stins” is dan ook in 2019 ruimschoots 

gehaald. Hieronder zullen de activiteiten 2019, financiën 2019 en bestuur aan de orde komen. 

 

Activiteiten 2019: 
Ook zijn dit jaar de Flying Stars weer geweest op uitnodiging van de stichting “Vrienden van de Stins” 

voor een geweldig optreden, de bewoners/donateurs hebben hier enorm van genoten. Verder 

hebben wij als stichting doormiddel van een financiële gift kunnen realiseren dat de gezamenlijke 

woonkamer “de Lavendel” een mooie grote eet/leef tafel kreeg. Ook hebben we alle donateurs 

persoonlijk een presentje gebracht voor de feestdagen. En zijn de entree en woonkamers in het huis 

voorzien van een mooi groot bloemstuk.  

 
Financiën 2019: 

Dit jaar is er weer een mooi bedrag binnengekomen aan donaties op NL04 RABO 0349 9767 59 
Helaas was de rentestand (2019) zelfs 0%, hierdoor is het binnengekomen rente bedrag nul (€0,00). 
De penningmeester van de stichting “Vrienden van de Stins” heeft verder geen noemenswaardige 
mededelingen over het jaar 2019. Verdere financiële informatie over de stichting staat in het 
financiële overzicht 2019 stichting “Vrienden van de Stins”.  
 

Bestuur 2019: 
De bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden zoals opgenomen in de vergaderverslagen 2019. 
Bij de voorjaars en najaarsvergaderingen 2019 waren alle 5 bestuursleden aanwezig.  
 
De bestuurssamenstelling in 2019 was als volgt: 

Dhr. B. Sloot (lid) 
Mw. B. Bos (lid) 
Mw. J. Hofstee (penningmeester) 
Zr. M. Levering (lid) 
Dhr. M. Duursma (voorzitter) 
 

 
Info: www.vriendenvandestins.nl / vriendenvandestins@outlook.com 
Rabobank: NL04 RABO 0349 9767 59 tnv Stichting vrienden van de Stins  
 
Voor vragen met betrekking tot dit jaarverslag kunt u zich richten tot dhr. Menno Duursma via 
vriendenvandestins@outlook.com of mobiel: 0623613098 
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