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Jaarverslag 2022 
Samenstelling bestuur 
Het hele jaar waren bestuurslid: Henk Timmerman (voorzitter), Chris de Ruiter 
(penningmeester), Peter Houtzagers (secretaris), Tuuk van Donselaar en Jetty 
Visser.  

Contactpersoon bij DGZ was tijdens het eerste kwartaal nog Ben Abel, daarna 
Dennis Niezing (assistent Werkgemeenschap van De Gouden Zon). De contact-
persoon is aanwezig op de vergaderingen bij het eerste punt van de agenda: pro-
jecten. Hierbij wordt besproken welke projecten er afgerond zijn, welke nog lo-
pen en welke nieuwe projectvoorstellen er zijn. 

Bestuursvergaderingen, besproken onderwerpen 
Het bestuur heeft in dit verslagjaar vier maal vergaderd: in maart, juni, septem-
ber en december. Dit jaar konden alle vergaderingen  weer live plaatsvinden. De 
belangrijkste onderwerpen waren de selectie van te financieren projecten, de 
afhandeling van lopende projecten en de financiële stand van zaken. Ook aan de 
werving van en het contact met Vrienden (donateurs) en sponsoren, publiciteit 
en het contact met De Gouden Zon wordt aandacht besteed, maar deze zaken 
lopen inmiddels bijna vanzelf. Er staan op drie plekken in De Gouden Zon idee-
enbussen en de huisgenoten en assistenten worden enkele weken voor elke ver-
gadering aangemoedigd om projecten in te dienen. Na de vergadering krijgen de 
assistenten een mail waarin verteld wordt welke projecten gehonoreerd zijn. Dit 
lijkt goed te werken.   



Financiën e.d. 
• De vaste donateurs hebben ca. 2500 euro bijgedragen. 
• Er is voor 285 euro aan eenmalige giften binnengekomen. 
• We hadden verwacht dat onze sponsor vanaf de oprichting van de Vrienden, 

Press Hechttechniek en Star Air b.v., zijn sponsoring zou stoppen, maar hij 
heeft toch een belangrijke financiële bijdrage geleverd door de beamer in de 
soos voor zijn rekening te nemen. 

• Om praktische redenen is de samenwerking met de ABN beëindigd en zijn we 
bij de Rabobank gaan bankieren. 

Wat heeft de Stichting in 2022 bereikt?  
• Na 2020 en 2021 was 2022 nu eens geen coronajaar. We konden weer live 

vergaderen en onze contacten met De Gouden Zon onderhouden. 
• De huisgenoten hebben een uitstapje gemaakt naar China Light in het oude 

dierenpark Emmen. 
• Er is een zweefparasol aangeschaft voor de Orbis Vitae. 
• De beamer in de soos is vervangen. 
• Ook nieuw in de soos: een pooltafel. 
• Het huis Panta Rhei is met vakantie geweest, en zoals gewoonlijk hebben de 

Vrienden financieel bijgedragen. 
 

Januari 2023, Peter Houtzagers 

 


