
Jaarverslag 2022. 

 

Inleiding. 

Gelukkig was 2002 voor de VVL weer een normaal jaar, het Coronavirus en de daarbij behorende 

maatregelen konden we achter ons laten.  

Dat stelde de VVL in staat om weer een aantal projecten op te pakken en te financieren. 

Tevens is het gelukt om een nieuw bestuurslid aan te trekken en wel Paul Freriks.  

Gedurende het verslagjaar werd onze website ondergebracht bij de website van de Liemerije. 

Hierdoor kan de website beter worden bijgehouden en krijgen we ondersteuning van de medewerkers 

van de afdeling communicatie van de Liemerije.  

 

Bestuur. 

Aan het eind van het verslagjaar bestond het bestuur uit de volgende personen: 

Harry Koster, vice-voorzitter; 

Piet Vonk, penningmeester; 

Rob Nieuwenhuis, secretaris; 

Paulien Pleyhuis, lid; 

Diny te Witt, lid; 

Gemma de Vries, lid; 

Paul Freriks, lid (vanaf 7 september 2022). 

De vacature van voorzitter was eind 2022 nog niet ingevuld. 

Vergaderingen bestuur. 

Het bestuur heeft vergaderd op 9 februari 2022, 16 maart 2022, 25 mei 2022, 24 augustus 2022, 7 

september 2022 en 2 november 2022. 

Hierbij werden o.a. de volgende onderwerpen besproken: voortgang VVL, invulling vacatures bestuur, 

besteding donaties aan projecten, website, deelname aan cliëntenraad, organiseren van een groot 

evenement eens per jaar, inschrijven vrijwilligersportaal en de financiën.  

Tevens vonden er twee extra vergaderingen plaats met de bestuurder en medewerkers van de 

Liemerije en wel op 31 januari 2002 en 3 maart 2022.  

Hierbij kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: de VVL wil geen business- c.q. sponsorclub 

worden; de VVL willen gebruik blijven maken van giften, schenkingen en het aanschrijven van 

fondsen; eens per jaar gezamenlijk een groot evenement organiseren; de VVL van Liemerije zowel 

extern als intern beter promoten; de website van de VVL updaten. 

 

Financiën. 

De financiële verantwoording 2022 verschijnt in een document dat apart wordt gepubliceerd. 

Jaarcijfers. 

Het financiële beleid van de Vrienden van Liemerije wordt door het bestuur van de Vrienden van 

Liemerije vastgesteld. Medio 2023 wordt de jaarrekening opgesteld over het jaar 2022. Deze 

financiële gegevens worden op de site gepubliceerd om transparant te verantwoorden hoe de 

middelen worden besteed en aan de wettelijke eisen met betrekking tot een ANBI-instelling te 

voldoen.  

Donaties. 

In 2022 hebben we wederom steun gekregen van particulieren, lokale ondernemers en fondsen. 



Afgerond projecten in 2022. 

 

Qwiek.up. 

In het verslag jaar werd aan de locaties Zevenaar en Didam een Qwiek.up aangeboden. 

De Qwiek-up projecteert beelden op wand of plafond in combinatie met (rustgevende) muziek. 

Bewoners krijgen zo een audiovisuele beleving in hun eigen omgeving.  

De Qwiek.up is multifunctioneel inzetbaar bij belevingsgerichte zorg. Het kan bewoners op 

verschillende niveaus prikkels geven door middel van een audiovisuele beleving in hun eigen 

omgeving. Het mobiele apparaat projecteert beelden op het plafond of op de muur, ondersteund met 

rustgevende muziek. Hierdoor worden cliënten enerzijds mentaal geactiveerd en anderzijds kunnen ze 

juist ontspannen wanneer de situatie hierom vraagt. Personeel, vrijwilligers of familie kunnen de 

Qwiek.up inzetten tijdens diverse (zorg)momenten of welzijnsactiviteiten. 

De financiering van beide Qwiek.up’s is o.a. mogelijk gemaakt dankzij de donaties, gedaan tijdens de 

herdenkingsdienst van onze voorzitter Paul Gockel. 

Wij vonden mevrouw Gockel bereid om de Qwiek.up in Zevenaar te overhandigen. 

 

  

Tessa Strijland en Desiree Reijers, beiden activiteitenbegeleiders Liemerije  

Meulenvelden en Harry Koster en Piet Vonk, beiden bestuursleden van de  

Vrienden van Liemerije. 

 

 

Activiteitenbegeleider Liemerije afdeling Zevenaar Miriam Florissen  

en mevrouw Gockel. 



 

Muzikale Nachtzoen. 

De uitvoeringen van de Muzikale Nachtzoen zijn een succes en de VVL hebben deze activiteit ook 

financieel ondersteund.  

 

Donatie Radio/TV Mozaïek. 

De donatie aan Radio/TV Mozaïek maakt het mogelijk dat om op meerdere locaties opnames te 

maken. 

 

Donatie de Iep. 

Eén donatie is specifiek bestemd voor afdeling de Iep, een en ander kon in het verslagjaar nog niet 

worden afgerond.  

 

 

 

R. Nieuwenhuis, secretaris. 

 

 

 

                                                                                                                                              


