Jaarverslag St Vrienden van De Hondsberg 2020
Bestuurlijke activiteiten
Het bestuur van de Stichting “ Vrienden van De Hondsberg” heeft in 2020 vijf maal een digitale
bestuursvergadering gehouden. De agendapunten waren:
 Post
 Sponsoring
 Financiën
 Projecten
Het bestuur van de Stichting
 laat de wensen van de kinderen van De Hondsberg uitkomen en biedt kinderen kansen om zich te
ontwikkelen in hun vrije tijd.
 stimuleert dat de kinderen van De Hondsberg samen kunnen spelen met kinderen uit Oisterwijk en
omgeving.
 zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met weinig financiële mogelijkheden toch bij sportclubs en
verenigingen aan kunnen sluiten.
 zorgt ervoor dat deze kinderen deel kunnen nemen aan vakantiekampen.
 legt contacten met sponsors en fondsen om de wensen van de kinderen te verwezenlijken.
Algemene toelichting
Aan de cliënten c.q. de cliëntenraad worden wensen gevraagd en het bestuur bekijkt of ze
gerealiseerd kunnen worden;

Activiteiten 2020
2020 Gaat de boeken in als het jaar dat in het teken staat van het coronavirus. Lockdowns, steeds
veranderende maatregelen en activiteiten die geen doorgang konden vinden.
Ook acties van onze sponsoren, zoals de jaarlijkse autoritpuzzel werden afgeblazen waardoor de
inkomsten voor de Stichting voor een groot deel wegvielen.
De Heren van de Ronde Tafel hebben wederom de ST. Nicolaascadeaus voor de kinderen gesponsord.
Ivm Corona hebben onze groepen een aanvraag gedaan bij het crisisfonds. Alle groepen ontvingen een
bedrag van € 250,-- dat besteed werd aan buitenmateriaal en bordspellen.
De Vrienden van faciliteert een voetbalveld voor de kinderen van De Hondsberg. Ivm de kosten is
gekozen voor een ingezaaid grasveld (ipv kunstgras).
Daarnaast is een DUO-fiets voor clienten met zwaardere beperkingen aangeschaft. De Rotary Oisterwijk
heeft hier ook een financiële bijdrage aan geleverd.
De Vrienden van heeft contact gezocht met clientenraad De Hondsberg. De clientenraad heeft hun
wensenlijstje ingevuld zoals een spelcomputer, spelmateriaal en een oventje voor de groene barak en
een dierenknuffelmiddag voor de kinderen. De Vrienden van heeft dit gefaciliteerd.
De speelweide is ook weer opnieuw opgeknapt: kapotte en afgekeurde toestellen zijn verwijderd. Er is
een nieuwe vogelnestschommel geplaatst en een air-trampoline.
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Van een lokale ondernemer hebben we een klimtoestel aangeboden gekregen. Het klimtoestel is
geplaatst in de snoezelruimte.
Van een particulier hebben we 50 knuffels mogen ontvangen. De knuffels zijn verdeeld over de groepen.
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