
Jaarverslag Vrienden van de SWOS, 2018. 
  
Bestuur 
Eind 2017 is de heer Hans van de Berg volgens statuten afgetreden. Hans heeft jaren zijn 
inzet geleverd voor de Stichting en was een betrokken en inspirerend voorzitter. Aan het 
eind van het verslag-jaar is mevrouw Cocky Bisschop volgens statuten afgetreden als 
bestuurslid/secretaris. Cocky heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt als secretaris 
gedurende haar jaren als bestuurslid. Beide heel hartelijk dank. 
Dit betekende dat er aan het begin van het verslagjaar een wijziging is opgetreden 
binnen het bestuur. Gedurende het verslagjaar is de samenstelling als volgt:  
Voorzitter : de heer Jacques Aalders, Vice Voorzitter en tevens afgevaardigde van het 
bestuur van de SWOS : mevrouw Brigitte Sprokholt, Penningmeester : de heer Frits de 
Vries, algemeen bestuurslid en nieuw ingekomen als afgevaardigde van het bestuur van 
de SWOS in de functie van Secretaris: mevrouw Linda Kruit. 
De vergaderingen zijn altijd bijgewoond door mevrouw Idelette Sleurink, directeur van 
de SWOS.  
Communicatie tussen bestuursleden onderling en met de directie hebben veelal 
plaatsgevonden via email. Hierdoor is het aantal fysieke vergaderingen beperkt 
gebleven tot drie. 
 
Zaken die in 2018 passeerden. 
De volgende uitgaven zijn gedaan of onderwerpen zijn besproken. 
 
In het kader van de installaties van AED apparatuur door heel Soest heeft de Stichting 
een bijdrage geleverd voor de installatie van zulk een apparaat bij Ontmoeting’ s 
centrum De Klarinet. Dit ontmoetingscentrum wordt hoofdzakelijk gebruikt door de 
SWOS voor een grote verscheidenheid van activiteiten  voor senioren. 
 
Er is grote vraag naar begeleid naar buiten gaan en genieten van de prachtige omgeving 
van Soest/Soesterberg. Daaruit is voortgekomen een vraag om aanschaf van een DUO 
fiets voor Ontmoeting’ s centrum De Drie Eiken. De Stichting heeft de aanschaf mogelijk 
gemaakt. 
 
Mede op initiatief van de SWOS is er aan het einde van  het verslagjaar een project 
opgezet met de naam Pop-up museum. Een, door de gemeente, rondtrekkend museum 
dat naar verwachting vele bezoekers zal gaan trekken. Bij de opzet, realisatie  en 
tentoonstelling zelf zijn vele senioren betrokken onder begeleiding van museum 
conservatoren. De tentoonstellingen vinden plaats in de periode mei/juni 2019. De 
Stichting heeft bijgedragen aan de kosten van het Pop-up museum. 
 
In de statuten van de Stichting staat duidelijk vermeld waar de Stichting haar gelden aan 
uit kan geven. Een van de voorwaarden is dat de uitgave niet van structurele aard mag 
zijn. Daarom is besloten dit jaar geen bijdrage te doen aan de zaterdag - uitjes van de 
werkgroep Seniorenvervoer. Deze zaterdag – uitjes zijn na zoveel jaren een vast 
onderdeel van het aanbod van de werkgroep Seniorenvervoer.  
 
Het bestuur is zich ervan bewust dat de reserves wellicht aan de hoge kant lijken te zijn. 
Echter, het is ook belangrijk dat de Stichting zijn doeleinden goed in de gaten houdt. 



Alleen op die manier kan de Stichting langdurig een ondersteuning zijn aan de 
activiteiten die de SWOS initieert. 
 
Financieel 
De financiële jaarrekening van 2018 is hieronder weergegeven. Het verslag en de 
juistheid van de transacties en het verslag zijn door een kascommissie gecontroleerd; 
hun verslag dd. 26 maart 2019 is aan het bestuur toegezonden. Het bestuur van de 
stichting heeft de financiële jaarrekening vastgesteld in haar vergadering dd. 27 maart 
2019. 
 
De inkomsten van de Stichting zijn dit verslagjaar grotendeels afkomstig van de 
opbrengst van de reclame op de twee bussen van de werkgroep Seniorenvervoer. 
Sponsors geven daarmee te kennen de SWOS te willen sponsoren.  
De uitgaven richten zich op de doelgroep van de SWOS en worden in de meeste gevallen 
door de directie van de SWOS aangevraagd. 
 
 
 
 
Het Bestuur, 27 maart 2019 


