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1. Inleiding 
 
 

Het jaar 2021 kenmerkt zich we-
derom van het  virus:  Covid-19. 
Het bracht en brengt verdriet, hul-
ploosheid, angst, maar ook een-
zaamheid en een gevoel van in een 
isolement verkeren:  
nauwelijks of geen sociale contac-
ten.  
Maar ook in dit verslagjaar (2021) 
was het weer heel bizar: de maat-
schappij ging weer open en toen 
volgde wederom een lockdown, 
toen weer open en tenslotte aan 
het eind van het jaar, juist met de 
feestdagen, opnieuw een lock-
down. Te gek voor woorden. Ook 
in Torenerf was het virus weer te-
ruggekomen. 
We denken aan bewoners en hun 
dierbaren, maar ook aan het per-
soneel dat alles in het werk heeft 
gesteld om het verlies en het iso-
lement zo dragelijk mogelijk te 
maken en door wat kon, toch enige 
activiteiten te organiseren. 
 
Het bestuur van de Stichting wenst u al-
len veel sterkte en hoopt van harte dat 
het we goede jaren tegemoet gaan, al 
is dat afwachten in deze tijd van span-
ning. De wereld om ons heen is in rep 
en roer. Dicht bij huis moeten we voor 
elkaar zorgen. Daarbij past ook enige 
ontspanning, bijvoorbeeld muziek. Mu-
ziek maakt velen blij. Muziek bindt.  
 
Ook in het nieuwe jaar (2022) gaan we 
u hopelijk verrassen met koffieconcer-
ten, waarbij de muziek van goed niveau 
is.   
 
Last but not least: uw verzorgers danken 
wij zeer, evenals onze sponsors en de men-
sen, organisaties, instanties die ons een 
warm hart toedragen door een gift te 
schenken.  
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2. Algemeen verslag 
 
 
“Als niks zeker is, is veel mogelijk” 
 
De activiteiten voor de bewoners IMZ konden het jaar 2021 nog regelmatig plaats 
vinden in het restaurant van Torenerf, maar voor de bewoners EMZ was het Atrium 
opengesteld en konden daar activiteiten plaatsvinden.  

De Stichting “Vrienden van Torenerf”, vond het nodig ook voor deze laatstgenoemde 
groep bewoners iets te organiseren. Tot tweemaal toe is een koffieconcert aangeboden 
en wel op 10 juli een pianorecital door Ruud Luttikhuizen en op 18 september wederom 
Ruud Luttikhuizen en op trompet Frank Anepool. Beiden concerten werden goed be-
zocht en de aangeboden koffie/ thee en een versnapering vielen in goede aarde.   

Op oudejaarsdag zijn de bestuursleden van de Stichting en een aantal vrijwilligers aan 
alle bewoners van zowel het hoofdgebouw, het Atrium en de bewoners aan het Vent-
jagersplein oliebollen uit gaan delen; gebakken door het bakkersgilde van Torenerf.  
Het viel met recht in de smaak. 
 
Naast het organiseren van de enkele activiteiten kwam het bestuur met zijn adviseur 
in het jaar 2021 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 Erf-
praat en werd een aantal 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.  
 

Voorts onderhield het bestuur 
contact met vertegenwoordi-
gers van fondsen om ook van 
die zijde financiële middelen te 
krijgen.  
 
Van de gemeente Wormerland 
is een bijdrage ontvangen.  
 

Ook van de familie Kluitman 
werd een mooi bedrag ont-
vangen, evenals van Stichting 
‘Bijdrage Doelen in Wormer 
en Oostknollendam’ 
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3. Organisatie 

 

Naam:    Stichting ‘Vrienden van Torenerf’ 
Adres zorgcentrum:  Prins van Oranjestraat 1 
Postcode:   1531 GA 
Plaats:   Wormer 
 
Statutaire naam:  Stichting Vrienden van Torenerf 
Statutair gevestigd:  Wormer 
Rechtsvorm:   Stichting 
Oprichtingsdatum:  10 december 1999 
Kamer van Koophandel: 35031214 
RSIN:    815670412 
Website:   www.stichtingvriendenvantorenerf.nl 
ANBI-status:   1 januari 2019 
Bankrekening:  NL15 RABO 0103 5219.68  

t.n.v. Stichting Vrienden van Torenerf 
 
Secretariaat:   Haremakers 1 
    1531 LA Wormer 
Telefoonnummer:  0612776431 
E-mailadres:    g.lelie@hetnet.nl 
 
Doelstelling: De stichting heeft als doel het verlenen van financiële on-

dersteuning in die gevallen, die bevorderlijk worden geacht 
voor het welzijn van de bewoners en het personeel van de 
zorginstelling “Torenerf” te Wormer.  

 
 
Bestuur (per 31-12-2021): 
 
Bas Anepool voorzitter  
Gurie Lelie-Rezée secretaris 
Erwin Veken penningmeester  
Beitske Pfann-Snoek bestuurslid (namens de cliëntenraad) 
Jaap Butter bestuurslid  
Karin Latuperissa bestuurslid 

Klaas Lelie  adviseur  

 
Op 11 oktober is mevrouw Karin Latupeirissa bij het bestuur gekomen. 
 
Het bestuur van de Stichting opereert op basis van vrijwilligheid, zonder dat daar enige 
vergoeding tegenover staat. Uitgezonderd vergoeding voor aantoonbaar gemaakte 
kosten.  
 
 
 
 
 
 

mailto:g.lelie@hetnet.nl
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4. Financiële cijfers in beeld 
 
 

De Stichting Vrienden van “Torenerf” hanteert een transparante boekhouding in de 
vorm van een kasstelsel. De Stichting bankiert bij de Rabobank en betaalt daarvoor 
kosten.  
 
Het bestuur voert zowel een toekomstgericht  financieel als een actueel financieel be-
leid. Dat wil zeggen dat  de gegenereerde inkomsten en de uitgaven zodanig moeten 
zijn dat altijd aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan, maar dat er ook 
toereikende middelen zijn t.b.v. de doelstelling; dat wil zeggen en het financieren van 
dan wel een bijdrage leveren van en aan projecten. Verkregen gelden worden groten-
deels besteed voor het welzijn van de bewoners van Torenerf primair en secundair van 
het personeel, voor zover  de overheid niet de uitbetaalde instantie is.   
 
 

 

Staat van inkomsten en uitgaven 2021 
 

 

 
 

Inkomsten Uitgaven

Giften: Activiteiten t.b.v. Torenerf bew.:

Videler 40,00€           Koffieconcerten -750,00€        

Stegman 25,00€           Oliebollen 31 dec. -250,00€        

Geref. Kerk 50,00€           Koffie/gebak -289,60€        

Fam. Kluitman 320,00€         Bloemen -53,45€          

Sponsoring SBDWO 600,00€         Bankkosten -119,36€        

Gemeente Wormer 600,00€         Kerstattentie bestuur -63,93€          

Rabo Clubsupport 533,71€         NH Hosting -18,15€          

Eindtotaal 2.168,71€     Eindtotaal -1.544,49€    

Positief resultaat 624,22€        

Betaalrekening

Begin saldo 1.322,75€      

Resultaat 624,22€         

Eind saldo 1.946,97€     

Spaarrekening

Begin kapitaal 1.588,33€      

Naar betaalrekening -€               

Eindkapitaal 1.588,33€      


