Jaarverslag 2020 activiteiten en publiciteit
Stichting Vrienden van Het Hooge Heem
Het bestuur bestond uit: Harmke Sikkema (voorzitter), Berjo Wortmann (secretaris), Ina Brouwer
(penningmeester) en vanaf september Maartje Struis (algemeen bestuurslid). Er is gedurende het
jaar gewerkt aan activiteiten voor bewoners en familie én aan de eigen organisatie.

Eigen organisatie:
Vorm:
Er is zeven keer vergaderd: 10 januari/14 februari/20 april/15 mei/3 juli/4 september/13 november.
De meeste vergaderingen vonden plaats op een vrijdagmiddag in Het Hooge Heem. De laatste paar
vergaderingen werden online gehouden in verband met de coronamaatregelen.
In 2020 zou Berjo Wortmann volgens het rooster aftreden als bestuurslid, maar hij is bij acclamatie
voor een nieuwe periode van 3 jaar (met ingang van 1 juli) benoemd. In september is in Maartje
Struis een vierde bestuurslid gevonden.
De stichting staat in 2020 steeds meer op eigen benen. Met een eigen bankrekeningnummer (ook
verwerkt op de folders) en het ondertekenen van aangepaste statuten bij de notaris op 15 mei.
Inhoudelijk:
Vanaf maart ging Het Hooge Heem op slot i.v.m. de coronapandemie. De kwetsbare doelgroep wordt
beschermd door strenge bezoekafspraken, hetgeen ook betekende dat de vergaderingen van de
Vrienden van HHH deels online hebben plaatsgevonden.
Veel activiteiten konden geen doorgang vinden om dezelfde reden. Immers, veel publiek op de been
in en om HHH was niet wenselijk. Sommige activiteiten zijn in afgeslankte versie doorgegaan, zoals
de Herfstbrunch op 22 november, die plaatsvond zonder familie.

Activiteiten:
De onderstaande activiteiten en aankopen zijn in 2020 gefinancierd, dan wel er is aan meegewerkt
om ze te realiseren, dan wel er is gebruik gemaakt van de gelegenheid om de Vrienden van HHH te
promoten.
➢ Rolstoelauto
➢ BeleefTV plus later nog een aanvullend programma Levend Schilderij
➢ Wensboom: hartenactie, alleen de uitjes die daaruit voortvloeien zijn doorgeschoven naar
2021 (Lauwersoog, Drenthe)
➢ Zorgkatten voor elke huiskamer
➢ Dörpstuun: overleg om de sponsoring in delen te betalen en terug te laten komen in
zichtbare elementen in de Tuun
➢ 1-9 september: bezoek aan de camping
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➢ 2 sjoelbakken
➢ 22 november: Herfstbrunch

Vrienden van de stichting:
In het afgelopen jaar hebben we 7 nieuwe donateurs mogen verwelkomen bij de Stichting Vrienden
van Het Hooge Heem.
Om meer donateurs aan de stichting te verbinden wordt naarstig gezocht naar
publiciteitsmogelijkheden. Uiteraard is dat de folder die bij de instroomcoördinator (nogmaals) onder
de aandacht is gebracht. Bij activiteiten wordt op de Facebookpagina van Het Hooge Heem ‘mede
mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden van HHH’ vermeld en af en toe publiceren we daar een
bericht met oproep tot actie (Vrienden worden). Daar wordt slechts mondjesmaat op gereageerd.
Aan de andere kant wordt ook gepoogd om wat duurdere projecten te omschrijven zodat op zoek
kan worden gegaan naar co-financiering en daarmee ook naamsbekendheid te genereren. Echter,
corona heeft veel grote, aandachttrekkende activiteiten, on hold gezet.
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