Jaarverslag 2021 activiteiten en financieel
Stichting Vrienden van Het Hooge Heem
Het bestuur bestond uit: Harmke Sikkema (voorzitter), Berjo Wortmann (secretaris), Ina Brouwer
(penningmeester) en Maartje Struis (algemeen bestuurslid). Er is gedurende het jaar gewerkt aan
activiteiten voor bewoners en familie.

Organisatie:
Vorm:
Er is zes keer vergaderd: 8 januari/19 maart/7 mei/23 juli/10 september en 12 november. De meeste
vergaderingen vonden plaats op een vrijdagmiddag in Het Hooge Heem. De eerste paar
vergaderingen werden online gehouden in verband met de coronamaatregelen.
In 2021 zou Ina Brouwer volgens het rooster aftreden als bestuurslid, maar zij is bij acclamatie weer
voor een nieuwe periode van 4 jaar (met ingang van 1 juni) benoemd.
Inhoudelijk:
Ook in 2021 werden vele activiteiten in Het Hooge Heem bepaald door de coronapandemie. Het
gebouw ging niet zoals in 2020 helemaal op slot, maar activiteiten in grote groepen konden niet door
gaan. Wel is aandacht besteed aan de Dorpstuun, nieuwe rolstoelen met logo in de wielen en
uitstapjes naar de camping Meerwijck in Kropswolde.

Activiteiten:
De onderstaande activiteiten en aankopen zijn in 2021 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.
➢ Grote bijdrage voor Dorpstuun
➢ Rolstoel met spaakwielbeschermers voorzien van het logo van “Stichting Vrienden van Het
Hooge Heem”.
➢ Bingospel
➢ Uitjes naar camping Meerwijck in Kropswolde
➢ Andere uitjes vanuit de Hartenwensenactie, zoals naar Lauwersoog, Zoutkamp
➢ Jubileumbrunch in september
➢ Kerststukjes

Vrienden van de stichting:
Om meer donateurs aan de stichting te verbinden wordt continu gezocht naar
publiciteitsmogelijkheden. Zo is na de zomer van 2021 een mooie ansichtkaart met daaraan een
Vriendschapscontract huis-aan-huis verspreid in Grootegast, Lutjegast, Doezum, Oldekerk/Niekerk en
Sebaldeburen. Daarmee werd tevens Het Hooge Heem gefeliciteerd met het 50-jarig jubileum.
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Verder werden activiteiten die gesponsord werden door de Vrienden van op de Facebookpagina van
Het Hooge Heem vermeld met de tekst ‘mede mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden van
HHH’ en af en toe publiceren we daar een bericht met oproep tot actie (Vrienden worden).
Financieel jaarverslag
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