
 

Activiteiten Stichting Vrienden van ArendState 2018  

De Stichting is opgericht op 16 februari 2016, als voortzetting van de Vereniging 

Arendshorst.  

Het bestuur vergaderde  4 keer. Hierbij was de manager van Arendshorst (later ArendState) 

aanwezig.   

18 mei 2018 zijn er nieuwsbrieven verstuurd naar de donateurs van de Stichting Vrienden 

van ArendState  waarbij een machtigingsstrook werd gevoegd met het verzoek om de 

donatie via automatische incasso, blijvend of éénmalig, te mogen innen. Niet alle brieven 

werden beantwoord, er zijn nu nog 81 donateurs.  Helaas een flinke daling vergeleken met 

de 210 leden in 2016 van de Vereniging Arendshorst, van waaruit onze Stichting is verder 

gegaan. 

5 juni 2018 zijn er naar de diaconieën van de 3 noordelijke provincies, brieven verstuurd met 

de vraag of onze Stichting op het collecterooster geplaatst kan worden. En er werd een 

artikel  bijgevoegd met het verzoek deze te plaatsen in de plaatselijke kerkbodes.  Er 

kwamen 3 positieve reacties.  

De steunaanvraag voor de bewoners en/of inrichting van ArendState, die gepland werd voor 

2018 is overgemaakt.  € 26.000  voor een bijdrage voor o.a. wellnessruimte, tuinbanken en 

volière en voor het orgel. In oktober 2018 vond de verhuizing plaats van Arendshorst naar 

het nieuwe ArendState, Groningerstraat 25 in Assen. 

In het bestuur vond een wisseling plaats. Christien Roelfsema-Pool was onze 

penningmeester en is nu als gewoon lid in het bestuur actief.   Inge Mulder-Timmerman is nu 

penningmeester. Dit alles werd via de Kamer van Koophandel officiëel geregeld. In het 

Handboek van de Kerken zijn de gegevens ook bijgewerkt. 

Samenstelling bestuur:                                                                                                                           

de heer (L) Lub Kramer te Assen, voorzitter                                                                                                        

mevrouw (R) Ria Olijve-Geertsema te Assen, secretaris                                                                                                              

mevrouw (I) Inge Mulder-Timmerman te Assen, penningmeester                                                                                                       

de heer (G) G Wubs te Roden, lid                                                                                                        

mevrouw (D) Dicky  Delhaas-Post te Assen, lid                                                                                   

mevrouw (C) Christien Roelfsema-Pool te Assen, lid          

 



Overzicht 2018 en begroting 2019 Vrienden van Arend State

Banksaldo per 01-01-2018 € 41.633,99

Ontvangsten:

Donaties Incasso € 1.792,50
overschrijving € 170,00

Giften collecten/giften GKV's € 577,00

€ 2.539,50

Uitgaven:

Gift ArendState inzake tuin, wellness en orgel € 26.500,00
bankkosten € 130,11
postzegels inzake mailing € 124,50

€ 26.754,61

Banksaldo per 31-12-2018 € 17.418,88

Begroting 2019:

Startsaldo: € 17.418,88

Ontvangsten:

Donaties Incasso € 1.300,00
overschrijving € 150,00

Giften collecten/giften GKV's € 550,00

Totaal baten: € 2.000,00

Uitgaven Steunaanvragen p.m.

bankkosten € 130,00
bestuur/administratiekosten € 125,00

€ 255,00

Eindsaldo: € 19.163,88




