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Jaarverslag over 2020 van Stichting Vrienden van het Protestants Christelijk Zorgcentrum 
“Groenewoude” te Woudenberg 
         
Bij aanvang van het jaar 2020 was de bestuurssamenstelling als volgt: 

Voorzitter  : De heer A.W. de Ronde 
Secretaris  : Mevrouw G. Haanschoten 
Penningmeester : De heer J. Ebbers 

 
Het bestuur is op woensdag 18 maart 2020  bijeen geweest om te stukken door te nemen. 
Door de coronapandemie vonden wij het niet verantwoord later in het jaar nog een keer te 
vergaderen. 
 
In 2020 is onder ander besproken: 

 Allereerst hebben we gesproken over het coronavirus, toen wisten we nog niet dat we 
hier zeker tot in 2021 mee bezig zouden zijn. Maar goed dat we niet in de toekomst 
kunnen kijken.  

 Financieel verslag 2019 
Het eigen vermogen per 31 december 2019 is € 50.530,11. De jaarrekening van 2019 
is goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en secretaris. 

 Het Paasei is in de week 9 april afgeleverd bij het huis zodat de medewerkers deze 
kunnen rondbrengen. Dit i.v.m. de coronapandemie. De chocolade eieren zijn 
vroegtijdig bij bakkerij Van de Pol besteld. 
Een leuke reactie hebben wij ontvangen via Marian de Wit:  
De mooie doos met het chocolade ei is goed ontvangen. Mensen zijn oprecht blij 
hiermee. De heer Van de Haar gaf aan (hij lag te luieren in de stoel) “daar ga ik dan 
gelijk aan beginnen”. Super leuk. Namens de bewoners dank. 

 De Stichting Vrienden van Groenewoude werd in oktober verrast door de Familie De 
Kruif, p/a de heer D. de Kruif, Maarsbergseweg 36, 3931 JJ  Woudenberg met een 
donatie van € 100,-. Dit vanwege hun tevredenheid over de behandeling en zorg voor 
hun moeder. Zij waarderende inzet van de Vrienden voor alle bewoners. 

 Ter afsluiting van 2020 kunnen wij melden dat wij als Stichtingsbestuur dankbaar zijn 
dat bij Groenewoude alles in goede harmonie verloopt. 

 
 
 
 
 
 
A.W de Ronde, voorzitter     G. Haanschoten, secretaris 
  

 


