
 

 

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. In 2022 heeft 

de stichting zoals vanouds zich weer voor vele goede doelen ingezet. Dit deden wij door onze handen 

uit de mouwen te steken, donaties te doen aan goede doelen en door samen plezier te maken met 

een uitdagende activiteit. Als slotstuk van het afgelopen jaar pakte wij dit jaar extra uit met de 

Wagemaker Warme Winterweek waarbij wij minder bedeelden in het zonnetje zette en 

samenhorigheid onder het personeel creëerden. Hieronder een korte opsomming van onze 

inspanningen en giften van 2022 

 

• 05-Jun Van Neynsel Antoniegaarde Den Bosch. Sponsoring Bingo met fysieke prijzen als  

blocnotes, speelkaarten etc.   

• 17-jun Cello Rosmalen; opknappen van tuintjes en aanleg terras. Gift aan planten, verzorging  

e.d. a €300,- 

• 29-jun IMC Basisschool Den Bosch. Gastcollege Architectuur door Els Mommersteeg. 

• 27-aug Walk to fight Cancer Den Bosch inclusief inschrijving en verzorging a €2000,-  

• 30-aug Zonnebloem Empel en Buurtzorg Empel-Maaspoort. Sponsoring van de jaarlijkse 

rondvaart a €1000,- 

• 06-sep Stichting Huiskamer bij Katrien. Opknappen van gemeenschappelijke huiskamer. Inzet 

van mankracht.  

• 10-sep Greep naar de Hoorn. Fun activiteit t.b.v. diverse goede doelen. €1170,50 

• 18-sep Swim to fight Cancer door Wim Vos. Donatie gedaan namens Fun2Care a €250,- 

• 25-sep Dierentehuis Den Bosch. Wandelen met de honden voor het goede doel. €350,-  

• 16-dec Klimaatburgemeester van Den Bosch. Inzet van tijd en de bedrijfsbus.  

• WK 50 Warme Winterweek 

o Fietschallenge voor de duofiets a €5000,- 

o Beautymiddag voor ‘Blijf van mijn lijf huis’ €2250,- 

 

Al bij al mooie en goede activiteiten en gelukkig aanzienlijk meer dan in 2021. Voor 2023 staan de 

eerste activiteiten gepland met nieuwe initiatieven. Wij hopen in 2023 nog 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 2022 
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