
 

 

Nieuwsbrief februari 2022 

 

Lockdown voorbij! 

In de vorige nieuwsbrief was onze inschatting dat we pas vanaf februari weer bij elkaar konden komen. 

Dat is inmiddels dan ook een goede inschatting gebleken. 

We komen weer volgens het bekende schema bij elkaar in Wijkcentrum de Hoek in Spijkenisse en in 

gebouw 't Dijckhuis in Vierpolders. Ook de thema-avonden starten we weer op. Dinsdag 8 februari is 

er 's avonds een themabijeenkomst in Spijkenisse en woensdag de 9e is de inloop in Voerpolders.   

 

Bekendheid vergroten 

Het bestuur is bezig om een reclamecampagne op te zetten. Dat zal hopelijk snel van start kunnen 

gaan en nog meer hopen we er op dat er een nieuwe aanwas van lotgenoten is. Aan ieder van jullie 

vragen we om de bijeenkomsten onder de aandacht te brengen van mensen die jullie kennen, maar 

bijvoorbeeld ook aan je fysiotherapeut of praktijkondersteuner bij de huisarts. Zij kunnen dan weer 

andere mensen op onze bijeenkomsten wijzen. Onze folder ligt op beide locaties. Maak er gebruik van! 

Ook kan je dit bericht op Facebook liken zodat andere mensen in jullie vriendengroep dat te zien 

krijgen. De facebookpagina van de Stichting wordt nog bijgehouden door Jan, waarvoor dank. 



Jubileum 

Ter gelegenheid van het jubileumjaar hebben we een uitje georganiseerd. 

 

Op woensdag 22 juni gaan we met partyboot de Marlina een tochtje maken inclusief lunch. De afvaart 

is om 11:00 uur vanuit de haven van Spijkenisse en we zijn om 14:00 uur weer terug. Er is voldoende 

tijd om op tijd in te schepen en weer te vertrekken na terugkeer. We hebben hiervoor wat geld kunnen 

gebruiken dat de afgelopen jaren door Corona niet is uitgegeven, dus de trip is voor jullie gratis. De 

tocht is natuurlijk bedoeld voor de lotgenoten, maar er is ook plek voor één reisgenoot. Op deze manier 

willen we de mantelzorgers ook nadrukkelijk bedanken voor hun inzet. 

Informatie over Marlina kan je hier vinden: https://www.partyschepen.org/o... 

We gaan binnenkort aanmeldingsformulieren maken en dan worden die natuurlijk verspreid bij de 

inlooplocaties. Zodra dat beschikbaar is kan er natuurlijk ook per mail of telefoon worden aangemeld. 

Ook kan je dan aangeven of je vervoer nodig hebt om naar de haven te komen. 

  

 

Bestuurszaken 

Het bestuur heeft zich de afgelopen periode bezig gehouden met een aantal praktische en formele 

verplichtingen. Zo moet natuurlijk het jaar 2021 financieel worden afgesloten, al zijn we altijd 

afhankelijk van de gemeenten die een subsidie hebben gegeven. Meestal weet je pas na een jaar 

hoeveel we eventueel moeten terugbetalen. 

Ook is er een nieuwe wettelijk verplichte registratie van de partij(en) die uiteindelijk financieel belang 

hebben bij de Stichting. Omdat we die niet hebben moesten daar de bestuursleden worden 

geregistreerd. 

https://www.partyschepen.org/onze-partyschepen/partyschip-marlina/


Ten slotte kijken we naar aanpassing van de statuten, ook als gevolg van wettelijke aanpassingen. 

Deze aanpassingen zijn allemaal bedoeld om de controle door bijvoorbeeld een accountantskantoor of 

de overheid beter te kunnen uitvoeren. Het is niet het leukste klusje, maar het moet nu eenmaal 

gebeuren.  

 
 

 

  
 


