
  

 

 

St. Vrienden van het Inloophuis Den Helder 

JAARVERSLAG 2020 

 

2020 was ook voor de Vrienden van het Inloophuis een turbulent jaar 

In februari hielden we ons jaarlijks benefiet diner. Dat leverde een mooie 

€ 1000,- op.  Vol optimisme keken we uit naar de SamenLoop voor Hoop. 

Dat zou een mooi bedrag opleveren voor ons Inloophuis.  

En we hadden nog een aantal activiteiten op ons lijstje staan. Wie had 

kunnen bedenken dat het Coronavirus over de wereld zou razen en dat 

ook wij al onze activiteiten moesten staken. De SamenLoop zou niet door 

gaan. Het KWF nam het verstandige besluit om alle SamenLopen  voor 

2020 uit te stellen. Misschien naar 2021?  

Gelukkig besloot het KWF aan het einde van het jaar toch een projectje 

van de Vrienden van het Inloophuis te honoreren. Wij kregen € 3500,- 

voor het project massagebed. Een elektrisch verstelbaar en verwarmbaar  

bed met alles er op en er aan. Dat kon aan het Inloophuis overhandigd 

worden in januari 2021.  

 

De Vrienden van het Inloophuis konden een bijdrage leveren aan attenties 

voor de gasten en de vrijwilligers met Pasen en later ook met Kerstmis. 

Op de manier konden we helpen de relaties met onze gasten en 

vrijwilligers te versterken, ondanks het feit dat het Inloophuis voor het 

grootste deel van het jaar dicht moest.  

 

 



Ook in 2020 vond er een kleine bestuurswisseling plaats.  

De huidige samenstelling van het bestuur  

Annemarie Saliha    voorzitter 

Liesbeth de Jong     secretaris 

Jenny van der Wal   penningmeester 

Saskia van Raalte   PR en sociale media 

Marianne Joustra    adviseur   

Elsa van Schoonhoven   notuliste 

 

In 2020 is vijf keer vergaderd door bestuur  

Aan het einde van 2019 had st. Vrienden van het Inloophuis  35 vaste 

donateurs.  

 

De voornemens voor 2021 zijn voorzichtig. Want we weten niet wanneer 

de huidige beperkingen worden opgeheven 

Er zal in ieder geval geen SamenLoop voor Hoop worden georganiseerd. 

Wel zijn we voorzichtig aan het denken over alternatieve activiteiten die 

wellicht in het najaar kunnen plaats vinden. 

 

Onze hartelijke dank aan een ieder die de Vrienden van het Inloophuis in 

het afgelopen jaar heeft ondersteund.  

 

Fiscaalnummer: 85 08 60 568 

 

De Stichting is ANBI-geregistreerd zodat giften eventueel fiscaal 

aftrekbaar zijn. 

 

Het rekeningnummer is ; NL14ABNA0502333529 

 

Vrienden van het Inloophuis kunnen ons ondersteunen met een jaarlijkse 

donatie van € 25 of meer  

Of 

 bijvoorbeeld € 5 per maand. 

 
Ieder jaar wordt een nieuwsbrief verzonden aan onze relaties en een 

informatieavond/middag georganiseerd  worden voor de donateurs. 


