
Verslag Arie Lemsfonds 2020 

In 2019 startte het Arie Lemsfonds met het inzamelen van projectvoorstellen voor de periode 

2019/2020. De werkgroep koos uit de ingediende 14 projectvoorstellen voor het Poelenburgse 

project1=Samen en voor Vriendschappelijk Huisbezoek van Humanitas. Tevens werd besloten drie 

struikelstenen te adopteren, ter nagedachtenis van de familie Drukker, Vinkenstraat 92 in Zaandam. 

Met verschillende activiteiten werd in 2019 geld ingezameld, zodat voor 1=Samen de beoogde 

communicatiemiddelen in dat jaar al werden gerealiseerd. Voor de andere projecten was nog 

aanvulling nodig. 

Activiteiten 

Om de noodzakelijke geldmiddelen bijeen te krijgen werd in 2020 nog één aanvullende activiteit 

georganiseerd. Op 14 februari, Valentijnsdag, verzorgde Yvonne Kelatow het Valentijnsdiner van Von. 

In de Bloesem in Wormerveer genoten enkele tientallen gasten van een Indonesisch buffet en de 

opbrengst kon aan de kas worden toegevoegd. 

De activiteit bleek juist op tijd te zijn afgerond. Kort erna werden na het optreden van het Covid-19 

virus in Nederland steeds steviger beperkingen ingevoerd, waardoor het organiseren van 

bijeenkomsten van enige omvang onmogelijk werd. Gelukkig was inmiddels in 2019 en 2020 

voldoende geld ingezameld om de aangegane verplichtingen te kunnen nakomen. 

Gesteunde projecten 

Op 1 mei heeft het Arie Lemsfonds in een digitale bijeenkomst aan het project Humanitas 

Vriendschappelijk Huisbezoek een cheque van € 2000 uitgereikt.  Daarmee kan voor de vrijwilligers 

van het project de training voor het huisbezoek worden betaald.  

Ook is aan het 4 en 5 mei Comité een bedrag overgemaakt voor de drie struikelstenen. Deze zijn nog 

niet geplaatst. 

Organisatie 

De werkgroep Arie Lemsfonds bleef onveranderd van samenstelling. 

Dank 

Alle activiteiten konden alleen succesvol zijn door de belangeloze medewerking van vele organisaties 

en medewerkers. Die bedanken we daarvoor van harte! 

Zaanstad, 11 januari 2021 

 

  

https://www.pvdazaanstreek.nl/nieuws/nieuws-arielemsfonds/1137-valentijnsdag-arie-lemsfonds
https://www.pvdazaanstreek.nl/nieuws/nieuws-arielemsfonds/1138-arie-lemsfonds-reikt-cheque-uit-aan-humanitas


Financieel overzicht 2020: 

 

Balans per 31 december 2020    

    

Activa (€)  Passiva (€)  

    

Kapitaal 31-12-2020 (Rabobank) € 537,77 Kapitaal 31-12-2019 € 2.457,77 

  Resultaat 2019 -€ 1.920,00 

    

TOTAAL € 537,77 TOTAAL € 537,77 

 

Resultaat  2020    

    

Inkomsten (€)  Uitgaven (€)  

    

Donaties en opbrengsten 
activiteiten 

€1.254,39 Kosten Rabobank € 155,39 

  Bijdrage 4 en 5 mei comité € 450,00 

  Kosten activiteiten projecten € 569,00 

  Bijdrage Humanitasproject € 2.000,00 

  Resultaat 2020 -€ 1.920,00 

    

TOTAAL € 1.254,39 TOTAAL € 1.254,39 

 

 


