Jaarverslag 2018 Stichting Cafe Doodgewoon Veenendaal
Café Doodgewoon Veenendaal biedt met dankbaarheid het jaarverslag 2018 aan.
In het afgelopen jaar kwam het bestuur 8 keer bijeen. In de reguliere vergaderingen kwamen diverse
onderwerpen aan de orde en werden er beslissingen genomen over activiteiten en sponsoring financiële
bijdragen.
Daarnaast wordt regelmatig telefonisch en per e mail overlegd over diverse aan de orde zijnde onderwerpen.

Doelstelling
Café Doodgewoon Veenendaal: Als sterven dichtbij komt, is een trefpunt voor ontmoeting, informatie en
uitwisseling voor patiënten, familie, vrienden, vrijwilligers en hulpverleners in de palliatieve zorg.
Café Doodgewoon Veenendaal organiseert bijeenkomsten rondom een specifiek thema in de palliatieve zorg,
waarbij per bijeenkomst de nadruk zal liggen bij een bepaalde doelgroep.

Bestuurssamenstelling
Marlies Hendriks
Margreet Hagelstein
Teuny van Barneveld

voorzitter
secretaris
penningmeester

Aftrekbaarheid van giften
Vanaf 2018 is onze Stichting Cafe Doodgewoon Veenendaal volgens de geldende regels aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Stichting (ANBI), Giften aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting onder de voorwaarden die de Belastingdienst daarvoor heeft gesteld.
Ingevolge de ANBI-richtlijnen is de stichting verplicht een website te hebben.
De desbetreffende informatie kunt u terugvinden op www.cafedoodgewoonveenendaal.nl

Financieel jaarverslag 2018
De financiële verantwoording, zoals balans, lijst van baten en lasten en begroting kunt u terug vinden op de
website: www.cafedoodgewoonveenendaal.nl
Een accountantsverklaring is volgens de ANBI niet noodzakelijk voor een stichting met een beperkt vermogen.

Activiteiten in 2018
1.

Lezing en workshop Complementaire Zorg
Datum: 16 januari 2018
2. Gift Roparun ontvangen van € 1.250,00
Datum: 15 maart 2018
3. Inspiratie in de Palliatieve Zorg
Datum: 20 maart 2018
4. De Levenseindekliniek
Datum: 29 mei 2018
5. Stoppen met eten en drinken
Datum: 04 september 2018
6. Overhandiging cheque Rabobank € 1.758,00
Datum: 30 augustus 2018
7. Film The Leisure Seeker in samenwerking met het Filmhuis Veenendaal
Datum 7 oktober 2018
8. Beleving van ziekte en dood bij niet westerse migranten
Datum 20 november 2018
Tevens vermelden we de aanpassingen op onze vernieuwde website Café Doodgewoon Veenendaal door Okker
reclame Veenendaal.

Ter informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van Café Doodgewoon Veenendaal.
Teuny van Barneveld, telnr 06-28928526 of via de mail; bep.teunyvanbarneveld@gmail.com

Bedankt
Café Doodgewoon Veenendaal bedankt giftgevers heel hartelijk. Zonder hun steun en betrokkenheid konden

bovenstaande activiteiten niet worden uitgevoerd.
Wij hopen ook het komende jaar financiële ondersteuning te krijgen.

