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Jaaroverzicht Secretariaat 2018 
In het onderstaande overzicht de belangrijkste zaken, die in 2018 hebben gespeeld; 
 
Bestuur 
Per 1 januari 2018 bestaat het bestuur uit de volgende personen:  

• Sjaak van der Leij - voorzitter 
• Vacature    - secretaris 

• Jan van Beek - penningmeester 
• Jos Vroege - lid 

Sinds 1 januari 2011 treedt Dik Baars op als magazijnmeester.  
Bij alle voorkomende werkzaamheden wordt hij daarin bijgestaan door 
Willem Heijkamp, Jos Vroege en een flink aantal vrijwilligers (sorteren en 
inpakken van goederen (maandelijks) en het laden van de vrachtwagen 
(t.b.v. voor- en najaarstransport). 
 
Sinds 1 januari 2018 is er een vacature als secretaris ontstaan. Sjaak van der Leij en Jan van Beek geven 
gezamenlijk invulling aan het secretariaat. 
Het bestuur heeft in 2018 vijf maal (regulier) vergaderd. 
 
Activiteiten 
In 2018 zijn de volgende activiteiten ontplooid: 

• Inzamelen van goederen en het selecteren en inpakken van goederen (maandelijks). 
• Ophalen van goederen bij leveranciers en particulieren (naar behoefte). 
• Transporten naar Roemenië (in april en juni) incl. (eenmalige) begeleiding door Sjaak van der 

Leij en Dik Baars. 
• Opstellen van AVG. 

• Vrijwilligersavond (in januari). 
• Contacten met vv Brederodes i.v.m. deelname vanuit Reghin aan het Internationaal Jeugd 

Toernooi. 
• Contacten met het Oosterlichtcollege i.v.m. uitwisseling scholieren. 
• Contacten met De Voorhof en De Wegwijzer i.v.m. overtollige schoolmeubilair.  

• De Voorzitter heeft op 17 december de afscheidsreceptie van het gemeentebestuur van Vianen 
bezocht. 

 
Nieuwsbrief 
In juni is een nieuwsbrief 
uitgegeven en verspreid naar 
donateurs en ondersteuners van de 
Stichting. Het bestuur heeft aan 
o.a. de vrijwilligers een 
kerstkaart verstuurd.  
 
Financiën 
Hierover wordt in een apart 
overzicht gerapporteerd. 
 
Huisvesting 
Het gehele jaar zijn de goederen van de Stichting ondergebracht in het 
gebouw van de gemeente Vianen aan de Lange Dreef. Hoofdbewoner van 
het pand is dhr. Ton Agterberg, die dit pand huurt. Hier vindt ook de 

inzameling en sortering van de goederen, alsook het inladen voor het transport naar Roemenië plaats. 
Aangezien dhr. Ton Agterberg zijn zakelijke activiteiten heeft uitgebreid, wordt het merendeel van de 
goederen opgeslagen in containers voor het pand. Daarnaast heeft de Stichting ook de mogelijkheden tot 
tijdelijke opslag gevonden in een ander pand aan de Lange Dreef in Hagestein.   

 


