Sociaal jaarverslag Vrienden Rondom Bovenwegen 2021
Het jaar 2021 stond voor Bovenwegen en de VRB wederom in het teken van Covid19. Er kon op
locatie slechts zeer beperkt vergaderd worden, de contacten verliepen op afstand per telefoon en
email. Dankzij Ellen KelLy , hoofd afdeling cultuur en welzijn , werd de VRB op de hoogte
gehouden van de wisselende mogelijkheden, beperkingen en moeilijkheden die de lockdown op
veel momenten met zich meebracht. Vooral de geprogrammeerde onderdelen en activiteiten met
groepen, zoals optredens, zomerfeest en burendag moesten worden afgezegd. Van de plannen
die ar aan het begin van 2021 begroot werden kon een deel toch worden gerealiseerd. Van de
begrote activiteiten, voor 8925,00 euro totaal, werd voor E 6275,00 euro geraliseerd. Zie de lijst
hieronder.
Ook het contact en vergadering met de leden van de vereniging moest net als in 2020 weer
beperkt worden. De jaarvergadering samen met de leden was fysiek niet mogelijk. Ook de
jaarvergadering over 2021 is om dezelfde reden beperkt tot een bestuurlijke aangelegenheid
zonder leden. De kascommissie is gehoord. Het financiële en sociale jaarverslag zullen worden
gepubliceerd via de website van Bovenwegen. Reacties en overleg over het jaarverslag 2021 is
mogelijk via email met Rob Wagenaar vz. robwag@ziggo.nl , of telefonisch 06 22485124.

Begroting cultuur en welzijn 2021 i.s.m. Vrienden Rondom Bovenwegen
Gedurende 2021

januari 2021

Mei 2021
Juni 2021
Juni 2021
Sept 2021
Dec 2021
Dec 2021
Dec 2021

4 klassieke concerten
Van muziek in huis

€1700

Aanschaf extra materiaal
cultuur en welzijn tbv
workshops en thema
activiteiten
Winterwandeling
Passend optreden en aanschaf
/ zelf maken van winter
kostuums / aankleding

€500

Ivm covid bioscoop op eigen
locatie. Winterwandeling
gecanceld.
Stichts Mannenkoor
Zomerfeest
Muziek en picknick ijskar
Haringparty
Burendag stichtingsbreed
Extra optreden
Boom huur
Kadootjes sinterklaas
Incl. Warande revalidatie
Optreden tijdens kerstdiner
En kerststukjes op de tafels
(35 tafels a 15 euro per tafel)

€600
Deel v.h. geld besteden aan
het maken van kostuums 2021

€500
€750
€400
€200
€1850
€1200
160 cliënten * €7.50
€900
€525

€8925+
Extra stelpost
Onvoorzien

Totaal

10% +892

€9.817

Rood is gerealiseerd. Cursief zwart niet.
Verzoeken:
-braintrainer plus voor heel BW centraal en 1 voor de afdelingen (8000 euro fondsenwerving??)

