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Sinds 2012 is de Stichting Fondsenwerving Welzijn
Heiloo ten behoeve van Stichting Trefpunt Heiloo
actief.
Door de diverse budgettaire maatregelen die de
landelijke overheid neemt, en dientengevolge ook
de lokale overheid, staat de subsidie die de
gemeente aan organisaties als Stichting Trefpunt
Heiloo (voorheen Stichting Welzijn Heiloo) geeft,
onder druk. De gemeente maakt keuzes welke
activiteiten zij bij Stichting Trefpunt Heiloo inkoopt
en welke niet.
Om de activiteiten waar onze inwoners behoefte
aan hebben in de toekomst te kunnen blijven
organiseren, zullen wij op andere manieren
aanvullende financiële middelen daarvoor moeten
verwerven.
De omvang van deze middelen is afhankelijk van de
goedgeefsheid van onze donateurs, vrienden,
sponsoren en fondsen.
In deze informatiebrief geven wij u een overzicht
van de projecten die via deze fondsenwerving zijn
ondersteund.

DONATEURS/VRIENDEN
Tijdens diverse evenementen worden Vriendenkaarten verspreid om
inwoners uit te nodigen om de Stichting Trefpunt Heiloo financieel te
steunen. Daarnaast zijn er donateurs die spontaan een bedrag aan
ons overmaken.
Wij mochten van anoniem blijvende, bij Stichting Trefpunt Heiloo
werkende vrijwilligers, hun vrijwilligersvergoeding ten bate brengen
van de Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo.
Op deze manieren werd het afgelopen jaar een bedrag van € 2.460,bij elkaar gebracht.
De crowdfundingactie die we in juni zijn gestart om de
inkomstenderving door het coronavirus aan te vullen, heeft ruim
€ 4.925,- opgeleverd waarvoor wij de gulle gevers enorm dankbaar
zijn!

SPONSOREN/FONDSEN
In Nederland bestaan verschillende vermogensfondsen die de
opbrengsten van hun geïnvesteerd kapitaal beschikbaar stellen om
projecten in het ouderen- c.q. welzijnswerk te ondersteunen.
Om de door de Stichting Trefpunt Heiloo ontwikkelde projecten
mogelijk te maken doet de Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo
ook een beroep op deze mogelijkheid om aan de nodige financiële
middelen te komen. Deze fondsen worden overvraagd en selecteren
steeds kritischer hun goede doelen.
De Vrienden van het Ouderenwerk heeft besloten ons jaarlijks met
een vast royaal bedrag van € 3.000,- te steunen, waardoor we diverse
activiteiten kunnen organiseren. Dit jaar ontvingen we van hen
daarnaast ook nog eens een speciale donatie van € 5.000,- om de
inkomstenderving door de uitbraak van het coronavirus het hoofd te
bieden.
Van verzekeringsmaatschappij NH1816 mochten wij een prachtige
donatie ontvangen van € 2.000,-.

Vanaf 2012 heeft Stichting Fondsenwerving Welzijn met
de donaties en sponsoring de volgende projecten en
activiteiten mogelijk gemaakt:

Aanschaf rolstoelen voor bustochtjes en uitjes
Activiteiten Nationale Dag van de Ouderen
Actieve leefstijl
Attentie voor vrijwilligers
Biljarttafels
Burendag
Compenseren tekorten voormalig zelfstandige activiteiten
Dag van de Ouderen
Dansmiddag Willibrordus draait door
Eindejaarsattentie voor onze Vrijwilligers
Fiets
Financiering deelname aan activiteiten van vrijwillige begeleiders voor mensen
met geheugenproblemen
Garantie lage deelnemersbijdragen activiteitenprogramma
Gastvrij Dichtbij – Respijtproject
Groot Dictee van Heiloo
Inrichten jongerenhuiskamer
Internetcafé
Koffieochtenden in het Trefpunt
PC probeer project (SIM PC) – computers
Promotiefilm Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo
Repair Café
Respijt[punt Heiloo
Samen in de Buurt
Sinterklaasfeest
Sport- en spelmaterialen voor Bewegen op Muziek
Theatervoorstelling op de Zondagmiddag
Tip Heiloo, sociale digitale marktplaats
Trefpunt Express
Walking Football i.s.m. De Foresters
Watergymnastiek
WelCom Thuis project - tablets
Zondagmiddagactiviteiten

Het afgelopen jaar hebben we met alle donaties de
volgende projecten en activiteiten mogelijk gemaakt:

Trefpunt Express
Garantie lage deelnemersbijdragen activiteitenprogramma
Attentie voor vrijwilligers
Diner Nationale Ouderendag 2020
Groot Dictee Heiloo 2020
Koffieochtenden in het Trefpunt
Buiten Actief (laagdrempelige beweegactiviteit)
Vrijwillige straatcontactpersonen
Studiekring Heiloo

DANK
Heel veel dank voor uw steun! Hiermee worden wij in staat gesteld
het welzijn van de inwoners van Heiloo te blijven bevorderen!

