
 

 

Middels dit schrijven zetten wij, als bestuur van Fun2Care, kort uiteen wat wij afgelopen jaar vanuit de 

stichting hebben gedaan met het ingelegde geld van Wagemaker en haar medewerkers. Fun2Care 

heeft ten gevolge van de COVID-19 pandemie zich in 2021 minder nadrukkelijk kunnen inzetten op de 

combinatie van fun en care. Als stichting hebben wij ons daarom gericht op kleinschaligere acties en 

het doen van giften en/of aankoop van goederen ten behoeve van hulpvragers. Hieronder een korte 

opsomming van onze inspanningen en giften.  

 

• Een gift van €500,- aan de hersenstichting n.a.v. onze ommetjes challenge  

• Naar aanleiding van het veertigjarige bestaan van Wagemaker een gift van €1400,- aan de 

stichting Jarige Job om 40 kinderen een onvergetelijke verjaardag te geven.  

• Voor de vrijwilligers van Stichting Loods verzorgden we een vlonderconstructie op het 

dakterras zodat zij deze met droge voeten konden betreden we staken de handen uit de 

mouwen en besteedde daarvoor €1500,-  

• We hebben de vergaderzaal van de voedselbank verbouwd. We staken daar in een klein 

comité onze handen uit de mouwen en besteedde daarvoor €1300,51 

• De tuintjes bij Cello hebben wij meer mooi zomerklaar gemaakt en daarvoor gaven wij €438,- 

uit aan bloemen, planten en grind. 

• We brachten een lekker ijsje en vertier naar woonzorgcentrum Hof van Hintham en gaven 

hiervoor €254.60 uit.  

• We fietsten in grote getale naar het werk en brachten hiervoor €2500,- bij elkaar wat wij 

doneerde aan het Rode Kruis.    

• We zijn actief geweest bij de Eendenkooi en hebben daar met een mooie club mensen 

onderhoud gepleegd. Ouderwetse Fun en Care dus. De kosten hiervoor bedroegen €147,20 

• Richting het einde van het jaar droegen wij ons steentje bij dat Mitchell de dag van zijn leven 

kreeg. Wij doneerde hiervoor €250,-  

 

Al bij al mooie en goede activiteiten en gelukkig aanzienlijk meer dan in 2020. Voor 2022 staan de 

eerste activiteiten gepland en zijn de eerste donaties al uitgevoerd. Wij hopen in 2022 vaker samen 

plezier te kunnen hebben en hierbij ook voor anderen kunnen zorgen. Wij kijken uit naar een 

succesvol jaar.  

 

 

In bijlage is de gedetailleerde financiële verantwoording te vinden. 

Van : Stichting Fun2Care 

Aan : Alle belanghebbende en belangstellende van Fun2Care 

Betreft : Verantwoording 2021 
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