
Verslag bestuursvergadering d.d. 24 augustus 2020. 

Gehouden ten huize van de penningmeester te Nieuw-Vennep om 14.oo uur 

1. Welkom: We worden hartelijk ontvangen met een uitgebreide lunch door de 
penningmeester Tineke. 

2.Er is geen verslag van een vorige overleg, omdat door omstandigheden alleen 
email overleg geweest is 

3. Bespreking jaarverslag 2019 en overige financiële zaken 
De penningmeester wordt hartelijk bedankt voor alle werkzaamheden in het 
afgelopen boekjaar. 
We spreken af dat de Rina het jaarverslag verder gereed maakt voor plaatsing op de 
website. Dat zal weer door Cecile verzorgd worden. 
Rina zal nagaan of er in 2019 een bijdrage vanuit het winkeltje gestort is in de kas 
van Klara. Ze maken daar nog altijd koekjes waar van de opbrengst van de verkoop 
voor Klara is en een vrijwilligster is altijd bezig met kleine sieraden e.d.wol te maken. 
De wol is dan weer van de boerderijschapen van Juutsom. 

     4. Stand van  zaken en uitvoering beleidsplan 2018-2022. 
Er is al enige tijd emailoverleg geweest over een bijdrage van St. Klara in de 
aanschaf van een auto ter vervanging van de vorige ‘extra’ auto die ook m.b.v. 
middelen van St. Klara aangeschaft was. We besluiten definitief dat we € 7000,00 
zullen bijdragen. Rina zal vragen of ze een foto van de nieuwe auto toesturen voor 
op de website. 
In een schrijven licht Nelleke, directeur Juutsom toe, wat ze de afgelopen periode 
wel en niet hebben kunnen doen met de toezeggingen van Klara. De AED is 
dankbaar in gebruik genomen en de medewerkers zijn allen getraind om daar mee 
om te gaan. Het paardje is nog niet aangeschaft, maar willen ze nog steeds graag 
plaatsen. De gedachte was dat tijdens een festiviteit of een open dag te doen. Maar 
allerlei ontwikkelingen en nu corona maakt dat plannen maken om iets te 
organiseren niet makkelijk is. Juutsom komt daarop terug. 
Het tuinkastje is door de ziekte en het overlijden van Nellekes vader, die dat 
begeleidde, even op de langere termijn  geschoven. Het is nog steeds een wens en 
ook een plan. Gezien de tuin e.d. is het het beste om dat in de winter te doen. 
Juutsom zal proberen dat in de wintermaanden van 2021 te doen, zodat het in het 
voorjaar in gebruik genomen kan worden. 
Juutsom bedankt Klara nog eens voor de bijdrage, via Odet, aan de heupoperatie 
van de hond Lana. Het is een heel vriendelijk dier en vele kinderen en dagbesteders 
genieten erg van de honden uit laten, ze verzorgen etc. 

5. Wat verder ter tafel komt. 
Cecile heeft een ondernemer bereid gevonden in Burgh Haamstede om producten 
van de boerderij te verkopen. 5% van de opbrengst voor het winkeltje gaat dan naar 
Klara. 



We bespreken nog meerdere mogelijkheden om wat geld te verdienen. 
Weer een boekje maken en dan proberen te slijten in winkels is nog steeds een leuk 
plan om Klara over het voetlicht te brengen. Misschien een eenvoudig kookboekje 
voor kinderen? 
Bij de winkel een grote foto ( zonder hoofd ) en de mensen dan zichzelf laten 
portretteren met een bijdrage voor Klara erbij? Nog meer ideene gaan over tafel, 
maar we komen nog niet tot een besluit. 

De website host. Het is geen duur pakket. We blijven erbij. Het Klara emailadres 
werkt niet meer? Rina zal nog eens proberen te achterhalen hoe dat komt. 

We besluiten de vergadering en bedanken Tineke nog eens voor de fijne en luxe 
ontvangst. We wensen haar sterkte met haar gezondheid en die van haar hondje. 
Het volgend overleg zal in het eerste halfjaar van 2021 zijn. 

Stand van zaken uitvoering/bijstelling beleidsplan 2018-2022. 
Wat verder ter tafel komt. 


