
Bestuursverslag Stichting Vrienden van Cornelia (vanaf mei 2022 genaamd 
Stichting Vrienden van Zierik7)  over 2021 

Het bestuursjaar 2021  van bovengenoemde stichting (verder te noemen “de Stichting”) is 
gekenmerkt geweest door het bespreken van te nemen maatregelen verband houdend met 
de verhuizing van het woonzorgcentrum, voorheen genaamd verpleeghuis naar de nieuwe 
locatie.                                                                                                                                             
De statuten dienden aangepast te worden vanwege de andere naam. De folder betreffende 
de Stichting moest eveneens om die reden vernieuwd worden.                                           

Bij het aanpassen van de statuten zijn deze ook in overeenstemming gebracht met de 
huidige wet- en regelgeving. Tegelijkertijd  is een verandering doorgevoerd in de 
samenstelling van het bestuur: in het bestuur neemt niet meer een lid van de 
ondernemingsraad plaats, maar wordt iemand benoemd op voordracht van de 
ondernemingsraad.                                                                                                                  

Er zijn in 2021 geen bestedingen gedaan. Wel zijn meerdere voorstellen afkomstig uit 
cliëntenraad en / of personeel  besproken.                                                                                                    
- Besloten is in 2022 TV’s aan te schaffen en te doen installeren.                                                          
- Op voorstel van het personeel zullen kantelbare belevingstafels aangeschaft worden. In de 
nautische kamer zal een scherm geplaatst worden, waarop beelden te zien zullen zijn van de 
Nieuwe Haven.                                                                                                                           
- Het bestuur zal zich actief bezighouden met het veiligstellen van de herinneringsplaquette.  
-  Besproken is verder de aanleg eventueel van een beweegtuin en van een moestuin.  Het 
bestuur is bereid daarvoor gelden ter beschikking te stellen. Het wachten is op een reactie 
van de organisatie.                                                                                                                                                
– Ten behoeve van het personeel is besloten hen een feest aan te bieden, op de dag van de 
opening.                        

Tijdens de aprilvergadering is besloten € 25000 extra te beleggen, omdat in 2021 voorlopig 
geen uitgaven werden verwacht. Al eerder was, vanwege de lage en later zelfs negatieve 
rente overgegaan tot aankoop van een beleggingsportefeuille.                                                     
Het bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid bij beleggen.                                
Wat betreft de jaarrekening is besloten in het vervolg kascontrole te laten uitvoeren door een 
commissie, omdat  jaarlijkse controle door een accountant te duur is. 

Wat betreft de bestuurssamenstelling hebben zich wijzigingen voorgedaan. In oktober is 
afscheid genomen van mevr. A. den Breejen-Vorstenbosch. Zij heeft 32 jaar deel uitgemaakt 
van het bestuur. Ze was een betrokken bestuurslid, een ambassadeur voor de Cornelia.  
Tijdens een bestuursvergadering is afscheid van haar genomen onder dankzegging voor 
haar inzet. Tot het bestuur zijn toegetreden de heer Erik Steegmans, voorgedragen door de 
ondernemingsraad, en de heer Maarten Hardon, op persoonlijke titel. 

Het bestuur hoopt met genoemde donaties een positieve bijdrage geleverd te hebben aan 
het woon- en leefklimaat  in Zierik7. 


