Verslag Arie Lemsfonds 2021
In 2021 begon voor het Arie Lemsfonds een nieuwe twee-jaarlijkse periode. Gewoonte getrouw
startte die met een inventarisatie van mogelijke projecten. De werkgroep koos er deze keer voor om
het accent te leggen op projecten die hebben geleden onder de corona-beperkingen. Wij
verwachtten vooral projecten uit de cultuursector.
Er werden 15 projecten ingediend, waar de werkgroep, op basis van de vaste criteria, er twee van
uitkoos. Voor Taalcafé De Sluis wil het fonds de inrichting van een (T)huiswerkkamer bekostigen en
Muziekvereniging Onderling Genoegen in Krommenie krijgt een bijdrage om muziekinstrumenten
aan te schaffen voor hun lessen op scholen.
Tijdens de 1 mei bijeenkomst van de Partij van de Arbeid Zaanstad kon dit worden bekendgemaakt.
Activiteiten
Om de noodzakelijke middelen te vergaderen organiseert het Arie Lemsfonds activiteiten. Helaas
maakten de verschillende coronagolven en de daarbij behorende beperkingen dat dit jaar niet goed
mogelijk. Daarom werd besloten vol in te zetten op de verkoop van kerstbroden, net zoals in 2019.
Dit werd een groot succes. Er werden 827 broden van bakker Brakenhoff uit Assendelft verkocht.
Daarmee werd de kas voldoende gevuld om aan de toezeggingen te kunnen voldoen. Mooi was ook
dat veel kopers het brood schonken aan de Voedselbank, zodat uiteindelijk alle klanten van de
Voedselbank een kerstbrood konden krijgen. Zo werden uiteindelijk zelfs drie doelen gediend door
deze ene actie.
Gesteunde projecten
In 2019 was al besloten om drie struikelstenen te adopteren, ter nagedachtenis van de familie
Drukker, Vinkenstraat 92 in Zaandam. Na enig uitstel vanwege corona werden deze op 1 november
2021 in aanwezigheid van enkele leden van de werkgroep onthuld.
De twee in 2021 geselecteerde nieuwe projecten zullen op 1 mei 2022 hun bijdrage ontvangen.
Organisatie
Het bestuur van de stichting onderging dit jaar een verandering: de penningmeester, Maarten Klop,
koos voor het uitvoeren van andere activiteiten. Colette Smit nam zijn taak over. Wij bedanken
Maarten voor zijn inzet in de afgelopen jaren!
Maarten trad ook uit de werkgroep Arie Lemsfonds, die voor het overige onveranderd van
samenstelling bleef.
Dit alles is ook terug te vinden op onze website. Dit jaar maakt Rob Prins voor ons een zelfstandige
site, uiteraard gelinkt van en naar de site van de Partij van de Arbeid Zaanstad.
Dank
Alle activiteiten konden alleen succesvol zijn door de belangeloze medewerking van vele organisaties
en medewerkers. Die bedanken we daarvoor van harte!
Zaanstad, 8 maart 2022

Financieel overzicht 2021:

Balans per 31 december 2021
Activa (€)

Passiva (€)

Kapitaal 31-12-2021 (Rabobank)

€ 3.272,68 Kapitaal 31-12-2020
Resultaat 2019

€ 537,77
€ 2.734,91

TOTAAL

€ 3.272,68 TOTAAL

€ 3.272,68

Resultaat 2021
Inkomsten (€)
Donaties en opbrengsten
activiteiten

TOTAAL

Uitgaven (€)
€8.300,00 Kosten Rabobank

€ 161,59

Kosten activiteiten
Kosten hosting
Resultaat 2021
€ 8.300,00 TOTAAL

€ 5.394,50
€
9,00
€ 2.734,91
€ 8.300,00

