Jaarverslag Stichting verwendag 2018
In januari volgden Harry en Jos een PR /communicatie cursus die ons was aangeboden door Cock de
Vries van de Waaier.
Bestuursactiviteiten:
Op 30 januari ging de voorbereiding van de verwendag 2018 van start.
Het bestuur vergaderde op 14 mrt, 19 april, 3 mei en er was een voorbereidingsavond op 15 mei.
Daar tussendoor is ok nog veel overleg geweest. Evaluatie was op 3 okt.
Er zijn weer veel vrijwilligers benaderd en daardoor konden we een volle bezetting programmeren.
Er zijn een aantal zaken aangeschaft voor de stichting, zoals een plateau-wagen en grote kratten.
Voor de PR van de verwendag mochten we bij radio Compleet Langedijk een interview geven.
Posters en flyers werden gedoneerd door Just Print en door de bestuursleden verspreid.
Heel blij waren we met een mooi artikel in de Alkmaarse krant . Ook in plaatselijke kranten werden
advertenties gezet.
De website werd door Harry bij gehouden en waar nodig aangepast.
Verwendag 2018:
Op zaterdag 25 mei 2018 werd de verwendag weer gehouden bij de praktijk voor fysiotherapie Ann
Taveirne. Wel 22 vrijwilligers werkten mee aan deze dag en met succes.
Er was koffie met taart van bakkerij Jonker, dan een verwenmoment, daarna nog een glaasje en een
hapje en evt. nog een verwenmomentje. Iedereen ging naar huis met een goed gevulde goodiebag.
Mede door sponsoring van Lief Langedijk, Ann Taveirne, Mamma Miepie, Nuijens bloemen, bakkerij
Jonker, Miko koffie, AH enz en alle vrijwilligers, werd het een bijzondere dag.
Later heeft dhr. Koper met een aantal cliënten een rondrit door noord Holland gemaakt in een mooie
sportauto.
Op 18 okt. zijn Corine en Jos naar de Beursvloer geweest in het Afas stadion. Gewapend met
soeppan ,schort en koksmuts gingen we de Beursvloer op en kregen we weer een prachtig bedrag
van Lief Langedijk en gaf de Stichting Het nut uit Heerhugowaard de toezegging om onze
buitenkeuken te financieren. Inmiddels zijn beide organisaties benaderd over hoe een en ander
wordt geregeld.
Financiën:
De verkoop van Guardian angels levert steeds een mooi bedrag op. Kaarten met engeltjes worden
verkocht bij Ann Taveirne, bij Theo Schouten Haarwerken en bij Kapsalon de Hoofdzaak.
Op de Winterfair bij Woonrijk op 9 nov. hebben Jos en Harry een stand van de Verwendag bemand.
Er is informatie gegeven en ook is weer een deel van de opbrengst voor de stichting Verwendag.

Ook mochten we een donatie ontvangen van dhr. Aardenburg en dhr . Nieuwenhuizen ,
mevr. Somerwill en fam. D.J.Slot.
Jeanet Visser bakte oliebollen en doneert voor het komende boekingsjaar € 300,Volgend jaar:
Volgend jaar willen we de catering naar buiten verplaatsen in een tent om de rust in de praktijk te
handhaven. Stichting Het Nut Heerhugowaard gaat dit financieren.
Inmiddels hebben zich weer 2 nieuwe vrijwilligers voor de catering gemeld. Nu de organisatie groter
wordt , is het fijn extra handjes te hebben voor het opzetten van de tent en andere voorbereidingen.
De volgende verwendag is gepland op zaterdag 26 mei in de praktijk van Ann Taveirne
In januari gaan we alle vrijwilligers weer benaderen en de invulling van de dag doornemen.
We hopen op weer een fijne verwendag voor deelnemers en vrijwilligers.

