Verslag Arie Lemsfonds 2019
Na de doorstart van het Arie Lemsfonds in 2017 in de nieuwe vorm en de uitvoering van het eerste
project Rugzakjes voor de Kernschool in 2018 konden we begin 2019 een nieuwe ronde projecten
verzamelen. Via publiciteit op sociale media en de website, mond-op-mondreclame en ook door
actieve benadering kwamen 14 projectvoorstellen binnen. De werkgroep koos ervoor om deze keer
het thema Eenzaamheid als leidraad te kiezen. Twee projecten sprongen er daarom voor ons uit:
1=Samen en Vriendschappelijk Huisbezoek van Humanitas.
De Stichting 1=Samen heeft in Poelenburg een inloopruimte in gebruik gekregen. Om haar werk goed
onder de aandacht te brengen van degenen voor wie het bedoeld is, had de stichting behoefte aan
flyers en posters. Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek, dat zich richt op het actief bezoeken van
eenzamen, had behoefte aan scholing voor de vrijwilligers, omdat die bij hun huisbezoeken met zeer
uiteenlopende problematieken te maken krijgen.
Het Arie Lemsfonds besloot beide projecten te adopteren. Aanvullend besloot de stichting om ook
twee struikelstenen te sponsoren.
Activiteiten
Om de noodzakelijke geldmiddelen bijeen te krijgen werden drie activiteiten georganiseerd. Met
medewerking van Vereniging de Zaansche Molen en de Windmill Cruises kon op 23 mei vanaf de
Zaanse Schans een boottocht worden gemaakt, waarbij burgemeester Jan Hamming als gids
fungeerde. De entreeprijs kwam ten goede van het fonds. Het werd een geanimeerde tocht met een
behoorlijk aantal deelnemers, waarin Jan Hamming vertelde over zijn eerste ervaringen in Zaanstad.
Op 18 oktober werd in het door fotograaf Ruben Timman opgezette Museum of Humanity
(Hembrugterrein) een film vertoond die over eenzaamheid handelde: Goede Buren, van Stella van
Voorst van Beest. Als gastvrouw leidde wethouder Songül Mutlüer de film in met gesprekken met de
maakster van de film en met Ilonka Nieuweboer, coördinator van Humanitas Vriendschappelijk
Huisbezoek. De opbrengst van de avond was voor dit project bestemd.
En als afsluiting van het jaar organiseerde het Arie Lemsfonds een kerstbrodenactie. Er werden er
365 verkocht en de opbrengst daarvan was eveneens bestemd voor het project van Humanitas.
Gesteunde projecten
Op 5 oktober kon het Arie Lemsfonds pakketten posters en flyers, een straatbord en deurstickers
overhandigen aan Nel Galjé van de stichting 1=Samen. Daarmee kon het Inloophuis aan de
Heukelsstraat 2 in Poelenburg beter onder de aandacht worden gebracht. De werkgroepleden van
het Arie Lemsfonds hielpen bij het uitdelen van de flyers. Ontwerpster Wietske Lute zette zich in voor
het grafisch ontwerp, zodat de kosten laag konden blijven.
Het project Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek en de struikelstenen zullen in 2020 tot
uitvoering komen.
Organisatie
De werkgroep Arie Lemsfonds raakte helaas Anja de Vries (verhuizing naar buiten de streek) en
Hanneke Vettewinkel kwijt. Yvonne Kelatow kwam ons versterken. Verdere versterking zien wij graag
tegemoet!
Dank
Alle drie activiteiten konden alleen succesvol zijn door de belangeloze medewerking van vele
organisaties en medewerkers. Die bedanken we daarvoor van harte!
Zaanstad, 10 februari 2020

Balans per 31 december 2019
Activa (€)

Kapitaal 31-12-2019 (Rabobank)

TOTAAL

Passiva (€)

2.457,77

2.457,77

Kapitaal 31-12-2018 (Rabobank)

492,84

Resultaat 2019

1.964,93

TOTAAL

2.457,77

Resultaat 2019
Inkomsten (€)

donaties en opbrengsten activiteiten

Uitgaven (€)

5.709,35

5.709,35

Kosten project 1=Samen

493,35

Kosten activiteiten

3.071,50

NL Hosting okt 2018-okt 2019

24,20

Bankkosten

155,37

Resultaat 2019

1.964,93
5.709,35

