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Voorwoord 
 
De Vrienden stichting voor de VPTZ Rijnwoude en Boskoop werd in 2007 opgericht met als 
tweeledig doel: 
1. Het waar nodig financieel ondersteunen van de werkzaamheden van de VPTZ in Rijnwoude 

en Boskoop, in het bijzonder het werk van Aurelia. 
2. Het beheren van een kapitaal dat vanuit de diaconieën is verkregen t.b.v. van de VPTZ en 

het ontvangen van giften van cliënten, die gebruik maken van de ondersteuning door 
Aurelia. 

 
Sinds 2020 werkt Aurelia met een betaalde coördinator en twee vrijwillige coördinatoren. 
Sinds 2021 is de subsidie van Aurelia aangepast aan de voorwaarden voor VPTZ instellingen 
met een betaalde coördinator, waardoor de financiële situatie naar de toekomst toe is 
gewaarborgd. 
2021 is opnieuw vanwege de Corona en de lockdown een bijzonder jaar geweest. 
Aurelia is erin geslaagd om met inzet van haar vrijwilligers, die zich daarvoor beschikbaar 
stelden, voldoende hulp in de thuissituatie van haar werkgebied te blijven aanbieden. 
Vanuit de visie dat de VPTZ gemeenschapszorg is, die vanuit de samenleving vorm en inhoud 
wordt gegeven, is er voldoende draagvlak in de dorpsgemeenschappen waar de zorg wordt 
geboden. Dit betekent dat naast een mogelijk beroep op de Vrienden stichting, door Aurelia 
ook jaarlijks voor aanvullende middelen een beroep wordt gedaan op de mantelzorg van 
cliënten, donaties vanuit de diaconale achterban en vanuit maatschappelijke organisaties en 
fondsen. 
Mede daardoor heeft Aurelia in 2021 geen extra middelen aangevraagd bij de steunstichting. 
 
Tussen de vriendenstichting en Aurelia is een goede samenwerkingsrelatie. 
Wel leeft bij het bestuur enige twijfel over haar nut van haar voortbestaan op grond van haar 
geringe bijdrage aan het werk van Aurelia.. Mogelijk is er in de toekomst wel een rol weggelegd 
bij een verdere uitbouw van de zorg van Aurelia. Om die reden heeft het stichtingsbestuur aan 
Aurelia gevraagd hierin met haar mee te denken en zo de toekomst van de Vriendenstichting 
uit te stippelen. 
Vanwege de Corona perikelen zijn we er niet in geslaagd in 2021 gezamenlijk een en ander 
nader vorm en inhoud te geven. Het komende jaar zal een en ander weer worden opgepakt. 
 
In afwachting van meer duidelijkheid over de positie van de Vrienden Stichting zal de huidige 
situatie blijven voortbestaan. 
 
Namens het bestuur 
 
Gerard Kulker 
voorzitter 
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Organisatie 
 
In 2021 heeft zich geen bestuurlijke wisseling voorgedaan. 
 

Samenstelling bestuur op 31 december 2021 
Voorzitter     : dhr. Gerard Kulker 
Penningmeester    : dhr. Hans van Tol 
Secretaris     : dhr. Bram Démoed 
 
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar tweemaal telefonisch overleg gehad. 
  

Bestuursbeleid 
Het doel van de Vrienden stichting is het steun verlenen tot het in stand houden en bevorderen 
van activiteiten op het gebied van de VPTZ in de thuissituatie. Hiertoe beschikt de stichting 
over een eigen kapitaal. 
Sinds 2014 heeft Aurelia ervoor gekozen zelf een beleid rond fondsenwerving op te zetten en 
de fondsenwerving te doen. De relatie tussen de Steun Stichting en Aurelia is goed te noemen.  
 
 

Financiën 
 

Jaarrekening 2021 

Banksaldo per 31 december 2020  €    11.858,42 

Bankkosten 2021 €           108,00      

Ontvangen rente 2021  €             0,86       

Gehonoreerde aanvragen 2021   

Banksaldo per 31 december 2021  €     11.751,28 

 
Aanvragen in 2021 
In 2021 heeft de Steun Stichting geen aanvragen ontvangen. 


