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Het jaar 2021 was opnieuw een ongelooflijk jaar. Zo noemden we het voorgaande jaar ook helaas al. 
Gelukkig ging het in 2021 ‘iets’ beter. Het corona-virus had ons allen toch nog in de greep en de 
gevolgen waren helaas in sommige gevallen triest, vooral voor de bewoners en hun dierbaren. 
Uiteraard hadden ook de medewerkers en de vrijwilligers eronder te lijden. Het spreekt voor zich dat 
de Vrienden van Veenhage meeleefden met getroffenen. Waar mogelijk hebben we er blijk van 
gegeven. Op soms beperkte wijze konden bepaalde activiteiten doorgang vinden en werd 
‘wat nieuws‘ aangedragen om te proberen ‘wat licht’ te brengen in de duisternis, zeker toen er nog 
nauwelijks licht was aan het eind van de corona-tunnel.  De stichting is 20 jaar geleden 
opgericht  voor Veenhage in het algemeen en de bewoners van alle afdelingen in het bijzonder met 
als doelstelling: “Iets extra’s doen in de vorm van activiteiten en op momenten dat de gewone 
exploitatie van het Woonzorgcentrum daar niet in voorziet.” Het stichtingsbestuur heeft - daartoe 
gedwongen door de omstandigheden - in 2021 beperkt vergaderd, maar heeft tussentijds regelmatig 
(onderling) al dan niet via mail en/of telefoon contact gehad en was waar en wanneer mogelijk 
aanwezig bij diverse activiteiten.   
  
Een greep uit een reeks gerealiseerde en volledig of deels bekostigde activiteiten waarvan 
sommige jaarlijks terugkeren en enkele nieuw zijn en al dan niet eenmalig zijn:  

• Busritjes /uitstapjes met groepjes / woongroepen en aansluitend iets drinken of eten.  
• Het gebruik van de bus voor persoonlijke uitjes en/of bezoek aan ziekenhuis of tandarts.  
• Een snoep-attentie voor alle bewoners in de Sinterklaastijd.  
• Optredens (in de tuin) van Herman van Velzen en Joke Bouma met hun Free Artistsband.  
• Kerst- cq nieuwjaarsattentie met kerst- en nieuwjaarswens.  
• Muzikaal bezoek aan de huiskamers van Kees Balm.  
• Zorg voor exploitatie van de nieuwe bus.  
• Wegenbelasting voor de bus.  
• Abonnement op Diergaarde Blijdorp. 
• De Strandrups. 
• Een elektrische duofiets. 
• Een high tea. 
• Fruittractatie in bakje. 
  

Enkele algemene cq personele zaken:   
De stichting Vrienden van Veenhage heeft opnieuw actie ondernomen om te voldoen aan de ANBI-
status conform eisen van de wet: ons financieel overzicht staat ook dit jaar op de site van Pieter van 
Foreest. Veel aandacht hebben we besteed aan de afhandeling en de realisatie van de plannen om in 
samenwerking met Weidevogelhof Pijnacker een eigen, nieuwe bus aan te schaffen. Bestuursleden 
participeerden en participeren in verschillende commissies. De financiële afhandeling is voldaan.  
Gebrainstormd is er ook in 2021 over het creëren van ‘geldstromen’ via o.a. sponsoring, 
donaties, een nieuwe wervingsbrochure, e.d. De opbrengst van T-Mobile stagneerde, maar 
is hersteld. In 2021 is de bijdrage conform afspraken in orde gekomen.   
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