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1.

Inleiding

Het jaar 2020 kenmerkt
zich door het binnendringen van een virus:
Covid-19. Het bracht en
brengt verdriet, hulploosheid, angst, maar ook
eenzaamheid
en
een
gevoel
van
in
een
isolement verkeren:
nauwelijks of geen sociale
contacten.
In het voorjaar van 2020
met de eerste lockdown
was het al helemaal
ernstig. Van de buitenkant
konden we alleen maar
meeleven en door middel
van een attentie een hart
onder de riem steken.
Maar ook in dit nieuwe
jaar is het vreselijk.
Torenerf is zwaar getroffen. We denken aan
bewoners
en
hun
dierbaren, maar ook aan
het personeel dat alles in
het werk stelt om het
verlies
zo
dragelijk
mogelijk te maken en door
wat mogelijk is aan enige
activiteiten het isolement
minder te doen laten zijn.
Het
bestuur
van
de
Stichting wenst u allen
veel sterkte en hoopt van
harte dat het tij spoedig
ten goede zal keren en de
zon voor eenieder gaat
schijnen.
Pas goed op elkaar en blijf
gezond!
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2.

Algemeen verslag

“Als niks zeker is, is veel mogelijk”

Begin 2020 was gelukkig nog veel mogelijk. Op 19 januari heeft De Stichting ‘Vrienden

van Torenerf’ de bewoners een muzikale middag aangeboden; mede ter gelegenheid
van het twintigjarig bestaan van de Stichting. Een optreden van zangeres Andrea Buné.
Zij kreeg duidelijk de zaal mee bij haar inspirerende songs. Het optreden was een
‘schot in de roos’.
In de nazomer toen de
temperaturen bleven stijgen
werd een ‘Tropische middag’
georganiseerd. De dames van de
Activiteitenbegeleiding hadden in
samenwerking met de Stichting
‘Vrienden van Torenerf’ als
verrassing
een
zogeheten
“Tropische middag” georganiseerd. Zowel binnen als buiten op
het terras, onder de parasols dat
wel, zaten bewoners en enkele
begeleiders te genieten van een
heerlijk vanille ijsje. Binnen, vlak bij de in- en uitgang, zat het accordeonduo Corrie en
Jopie vrolijke klanken uit hun instrument te halen en de bewoners mee te nemen met
muziek uit vroeger jaren.
De maand december mocht de Stichting samen met
onder ander St. Nicolaas cadeautjes geven aan het
personeel en management én aan de bewoners.
hebben we ook niet stil voorbij laten gaan. Ondanks
alle coronamaatregelen had St. Nicolaas nog wel even
tijd om in Wormer langs te komen en op zijn tijdelijke
kantoor alles voor te bereiden. Helaas moest hij op
zes december het land verlaten. Te vroeg voor het
oliebollenfestijn.
Op oudejaarsdag zijn de bestuursleden van de
Stichting aan alle bewoners van zowel het
hoofdgebouw,
het
Atrium en de bewoners
van het Ventjagersplein
oliebollen
uit
gaan
delen; gebakken door
het bakkersgilde van
Torenerf.
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Naast het organiseren van de enkele activiteiten kwam het bestuur met zijn adviseur
in het jaar 2020 acht keer bij elkaar om de zaken voor te bereiden en te bespreken.
Dit gebeurde zowel in Torenerf als in het gebouw van de Brassband ‘Eensgezindheid’
te Wormer. Dank aan de Brassband voor de gastvrijheid.
Verder werd met regelmaat een tekstuele bijdrage geleverd ten behoeve van De
Erfpraat en werden enkele artikelen samengesteld voor het Zaans Stadsblad.
De Stichting nam deel aan de Rabo Club Support om extra financiële middelen binnen
te halen voor het ontwikkelen en organiseren van nieuwe activiteiten. Helaas laten die
nog even op zich wachten. Niettemin hoopt het bestuur van harte dat het niet meer
lang zal duren en wij u allen kunnen opbeuren met muziek.
Verder onderhield het bestuur
contact met vertegenwoordigers
van fondsen om ook van die zijde
financiële middelen te krijgen.
Tot nu, mede als gevolg van de
viruscrisis heeft dat nog niet tot
resultaat geleid.
Wellicht kan in het nieuwe jaar de
gemeente
Wormerland
een
steentje bijdragen.
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3.

Organisatie

Naam:
Adres zorgcentrum:
Postcode:
Plaats:

Stichting ‘Vrienden van Torenerf’
Prins van Oranjestraat 1
1531 GA
Wormer

Statutaire naam:
Statutair gevestigd:
Rechtsvorm:
Oprichtingsdatum:
Kamer van Koophandel:
RSIN/fiscaal nummer:
Website:
ANBI-status:
Bankrekening:

Stichting Vrienden van Torenerf
Wormer
Stichting
10 december 1999
35031214
8156 70 412
www.stichtingvriendenvantorenerf.nl
1 januari 2019
NL15 RABO 0103 5219.68
t.n.v. Stichting Vrienden van Torenerf

Secretariaat:

Haremakers 1
1531 LA Wormer
075 642 8500
g.lelie@hetnet.nl

Telefoonnummer:
E-mailadres:
Doelstelling:

De stichting heeft als doel het verlenen van financiële
ondersteuning in die gevallen, die bevorderlijk worden
geacht voor het welzijn van de bewoners en het personeel
van de zorginstelling “Torenerf” te Wormer.

Bestuur (per 31-12-2020):
Bas Anepool
Gurie Lelie-Rezée
Erwin Veken
Henk Videler
Beitske Pfann-Snoek
Jaap Butter

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid (namens de cliëntenraad tot 10 maart)
bestuurslid (namens de cliëntenraad vanaf 9 juni)
bestuurslid

Klaas Lelie

adviseur

Het bestuur van de Stichting opereert op basis van vrijwilligheid, zonder dat daar enige
vergoeding tegenover staat. Uitgezonderd vergoeding voor aantoonbaar gemaakte
kosten.

Pagina 5 van 5
Jaarverslag 2020 / versie 0.1 vastgesteld

