Sociaal overzicht 2020 Stichting Vrienden van In de Dennen
De stichting Vrienden van in de Dennen behartigt de belangen van de bewoners van
woon- en verzorgingscentrum in de Dennen te Zeist. Het draait bij het behartigen van
deze belangen om het in gang zetten van activiteiten en mogelijkerwijs verstrekken
van middelen die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefomstandigheden
van de genoemde bewoners en die niet uit de middelen van de Stichting Warande,
waaronder het woon- en verzorgingscentrum ressorteert, kunnen worden gefinancierd.
Haar middelen verkrijgt de stichting door donaties en wervingsactiviteiten.
De stichting Vrienden van In de Dennen heeft al enige tijd te kampen met een tekort
aan bestuursleden. Willem den Bode is in 2020 uitgetreden als penningmeester.
Voorzitter van de stichting is mevrouw G. van Muyen. Ultimo 2020 is de de heer
G.A.E. Simon bereid gevonden om voorlopig tot nader order de bestuursfunctie van
administrateur binnen de stichting te vervullen.
Het centrum In de Dennen vormt onderdeel van de Warande. Esther Herkhof
(coördinator cultuur en welzijn Warande) vertegenwoordigt het centrum In de Dennen
namens de Warande. Zij neemt ook deel aan de bestuursvergaderingen.
De overige bestuursleden zijn Linda Brouwer (secretaris), Jeanne Borst (lid) en Corry
Janson (lid).

Activiteiten 2020
De pandemie Corona heeft voor veel mensen veel verdriet gebracht en ook enorm veel
contactbeperkingen veroorzaakt. Toch heeft de stichting ook in 2020 , naast het
verstrekken van kleine attenties aan enkele bewoners, onder meer het volgende
kunnen realiseren:

-

Met Pasen is er voor de bewoners een Paasontbijt georganiseerd
In juli 2020 heeft er een muzikaal optreden voor de bewoners en de buren
plaatsgevonden door Aqua Azul, begeleid door pianist Gerard Vogel

-

De bewoners zijn getrakteerd op lekkere hollandse nieuwe door de inmiddels
jaarlijkse haringparty (verzorgd door vishandel Vossole|)

-

de bewoners zijn in de zomer voorzien van een lekker ijsje, verzorgd door een
echte Ijscoman compleet met de daarbij horende ijscokar
Met Sinterklaas zijn de bewoners voorzien van een heerlijke chocoladeletter
Met de Kerst hebben de bewoners kunnen genieten van een heerlijk kerstontbijt

-

De stichting streeft er naar om de bewoners van In de Dennen ook in de toekomst te
kunnen voorzien van leuke activiteiten, lekkernijen en andere middelen die hun
verblijf kunnen veraangenamen.
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