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Jaaroverzicht Secretariaat 2019 
 
In het onderstaande overzicht zijn in het kort de diverse van belang zijnde 
activiteiten die in 2019 hebben gespeeld vermeld. 
 
Bestuur 
Per 1 januari 2019 bestaat het bestuur uit de volgende 
personen: 

• Sjaak van der Leij - voorzitter 
• Vacature    - secretaris 
• Jan van Beek  - penningmeester 

• Jos Vroege  - lid 
 

Sjaak van der Leij en Jan van Beek hebben gezamenlijk 
invulling aan het secretariaat gegeven. 

 
Het bestuur heeft in 2019 vier maal (regulier) vergaderd. 
 
Dik Baars is nog steeds onze magazijnmeester. Met alle 
voorkomende werkzaamheden wordt hij daarin bijgestaan door Jos 
Vroege en (tot 1 oktober 2019) Willem Heijkamp.  
 
In verband met niet beschikbaar zijn van een daarvoor geschikte 
ruimte verzorgen Dik en Jos tijdens de maandelijkse inzameling het sorteren en 
inpakken van goederen en aangevuld met - een flink aantal - vrijwilligers het laden 
van de vrachtwagen (t.b.v. het voor- en najaarstransport). Bij het sorteren van 
meubeltjes en het inladen voor het schoolmeubeltransport in februari 2019 waren 
vrijwilligers en ouders van leerlingen behulpzaam. 

Activiteiten 
In 2019 zijn de volgende activiteiten ontplooid: 

• Inzamelen van goederen (maandelijks, met uitzondering van juli en 
december). 

• Selecteren en inpakken van goederen (maandelijks). 
• Ophalen van goederen bij leveranciers en particulieren (naar behoefte). 
• Transporten naar Roemenië (in februari, mei en augustus). 
• Bezoeken aan diverse projecten in de plaatsen Gilau, Cluj en Reghin in 

Roemenië (door Sjaak van der Leij en fam. Voermans). 
• Vrijwilligersavond (in januari). 
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• Contacten met vv Brederodes i.v.m. (mogelijke) deelname vanuit Reghin 
aan het Brederodestoernooi. 

• Contacten met Oosterlichtcollege i.v.m. uitwisseling van scholieren uit 
Vianen en Reghin. 

• Contacten met de scholen De Voorhof en De Wegwijzer i.v.m. transport 
van overtollig schoolmeubilair naar Roemenië. 
 
De voorzitter en de penningmeester hebben op 4 januari 2019 de 
nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur van Vijfheerenlanden 
bezocht en op 27 maart 2019 een gesprek gehad met de waarnemend 
burgemeester Dhr. J.P. Lokker en de wijkambassadeur voor Vianen van 
de gemeente Vijfheerenlanden. Op 12 april 2019 heeft de voorzitter een 
vervolggesprek gehad met de wijkambassadeur. Vervolgens zijn er 
diverse gesprekken gevoerd i.v.m. aangevraagde subsidies vanuit de 
gemeente Vijfheerenlanden en het zoeken van magazijnruimte. 

 
Informatie & Nieuwsbrief 

• In januari en maart is een brief gezonden aan de ouders van de scholen over 
het transport van de schoolmeubels van De Voorhof en De Wegwijzer.  

• In juli heeft er een uitgebreid achtergrond stuk in Het Kontakt gestaan over de 
zoektocht naar opslagruimte. 

• In augustus is een Nieuwsbrief uitgegeven en verspreid naar sympathisanten, 
donateurs en ondersteuners van de Stichting.  

• In oktober zijn er in de verschillende kranten (de Vijfheerenlanden, het 
Kontakt, AD) artikelen verschenen over het bezoek aan Roemenië en de ere-
onderscheiding die we hebben ontvangen voor de jarenlange vrijwillige 
werkzaamheden die we verrichten. 
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• Het bestuur heeft aan de vrijwilligers 
kerstkaarten 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 een container voor het pand. Daarnaast heeft de 
Stichting (tot en met eind oktober) ook de mogelijkheden tot opslag gevonden in een 
ander pand aan de Lange Dreef in Hagestein. 

Door de gemeente 
Vijfheerenlanden is aan de 
stichting opslagruimte in de 
BSO in Schoonrewoerd 
aangeboden. Tijdens een 
bezoek van Dik Baars en Jan 
van Beek aan deze locatie, 
is gebleken, dat – vanwege 
de (on)bereikbaarheid van 
de opslagruimte – deze 
ruimte niet geschikt is als 
opslagruimte voor de 
stichting. 
 
Vianen, januari 2020 
 
Jan van Beek,  
wnd. secretaris 


