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Jaarverslag 2019 

Er is in 2019 weer een heleboel activiteit geweest in en met de Stichting.  
Er waren mutaties in het bestuur. Henk en Lenie Tromp hebben na veel gewaardeerde 
activiteiten hun functies neergelegd. Willem Langendonk is toegetreden als secretaris en 
Klasiena Bouius is wegens ziekte nog steeds inactief. De samenstelling van het bestuur  is 
eind 2019 als volgt: 
Theo Witlox, Voorzitter/penningmeester, Willem Langendonk, Secretaris, Shirley Bussink, 
The Golden Oldies Shop, Ellie Sanders, Catering, Klasiena Bouius. 
Naast de werkzaamheden van het Bestuur worden een heleboel zaken door in totaal 42 
vrijwilligers uitgevoerd. Zonder die vrijwilligers zou de Stichting geen bestaansrecht hebben, 
gezien alles wat er gedaan moet worden. Hulde aan die vrijwilligers. 
Door de Stichting is regelmatig overleg gevoerd met de Bewonerscommissie, Habion, 
Hoekstra en Nieuw Elan over diverse zaken waaronder de continuïteit van Swettehiem en de 
bewoonbaarheid van ons gebouw. 
Zorgen baren ons de grote leegstand in Swettehiem, momenteel 32 appartementen en 
diefstal van onze lege flessen alsmede geluidsapparatuur uit de grote zaal en spullen uit de 
keuken. 
De activiteitencommissie (de €5,00 club) is per 31 december 2019 opgeheven. De 
financiering van de diverse activiteiten van de Stichting wordt nu vanaf 2020 per deelnemer 
per activiteit afgerekend. 
Er zijn weer tal van activiteiten geweest is 2019. Onze winkel: de Golden Oldies Shop heeft 
zijn werkzaamheden met 1 dag uitgebreid en is nu 4 middagen per week open van 13.00 tot 
16.00 uur open en draagt met de verkopen goed bij aan de uitgaven van de Stichting. 
Koffiedrinken op dinsdagochtend, spelletjesmiddag op woensdag en regelmatig de Bingo zijn 
nog steeds terugkerende activiteiten gedurende het hele jaar 2019. Het Kerstdiner was weer 
een daverend succes door het aantal deelnemers en de geweldige kwaliteit van het eten en 
de prima sfeer. Alles nog opgeluisterd door een fluitkwartet, gevormd uit het Pasveerkorps. 
Natuurlijk hebben een aantal koren onze bewoners weer met hun liederen verblijd. en ook 
het uitdelen van de Kerstpakketten was weer een feest. 
Hoogtepunt van het jaar was natuurlijk weer ons Festival. Drie dagen samenzijn met als 
thema Oud Hollands. De grote zaal waar alles plaatsvond was in deze trant ook prachtig 
versierd.  
De eerste dag begon weer met een geweldige BBQ met vlees, salades, etc. Heerlijk. versierd 
met een muzikale traktatie van een Troubadour. De tweede dag waren er spelletjes, een 
goochelaar en een Rad van Fortuin. 
De derde dag was het hoogtepunt met optredens van Ria Valk, Anneke Douma en Raymond 
Smids. Heel veel belangstelling met een heleboel meezingende bezoekers. 
Al met al een bewogen jaar waarbij ons doel: het er zijn voor onze bewoners van 
Swettehiem geweldig is gediend. 
 
Secretaris, Willem Langendonk. 
 
Behandeld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 17-2-2020. 


