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Inleiding 

Het afgelopen jaar verliep, zoals voor zovelen, heel anders dan van tevoren voorzien. Corona trok 

een dikke streep door de plannen van de Stichting Vrienden. Toch hebben wij in dit eerste jaar na 

oprichting, een aantal zaken weten te realiseren. In dit jaarverslag kunt u teruglezen wat er zoal in 

gang is gezet en/of gerealiseerd. 

Terugblik 2020 

In januari besluit het bestuur gebruik te maken van het aanbod van dhr. Zuidema, om het bestuur te 

ondersteunen. Enerzijds met het relatiebeheer van de vrienden, anderzijds met gerichte adviezen 

om vriendschappen te versterken en uit te bouwen. 

Ook maakt het bestuur kennis in deze maand met het algemeen bestuur van De Mikkelhorst. We 

stemmen onze plannen samen af en hebben een inspirerend gesprek over vriendschap.  

In het voorjaar vindt de lang verwachte bbq plaats met Bert Visscher, onze ambassadeur. Eerst vindt 

een meet- en greet- plaats met een aantal vrienden, daarna een geslaagde bbq, waarbij Bert 

Visscher zelf het vlees voor zijn gasten grilde.  

Ook zijn er diverse filmpjes opgenomen met Bert Visscher die in de nieuwsbrief werden opgenomen. 

Zo heeft Bert Visscher over het nieuwe kassasysteem verteld dat met hulp van de Vrienden kon 

worden aangeschaft . 

Helaas kon het bedachte feest speciaal voor vrienden zo rond midzomer, door corona niet plaats 

vinden.     

In december kon er wel een oliebollenactie van start gaan. Speciaal voor vrienden was er een bon 

waarmee u als vrienden, met korting oliebollen kon afhalen.  

Een feest rond midwinter kon ook nu, ten gevolge van corona, niet doorgaan!  

Ook deelname aan de kerstmarkt in Haren, moest worden afgeblazen. 

Wat wel tot stand kwam, was een periodieke nieuwsbrief voor onze vrienden. Daarin wordt verslag 

gedaan van de acties en activiteiten van de Stichting Vrienden, maar ook van De Mikkelhorst 

natuurlijk. En wordt er regelmatig verslag gedaan van de projecten en aanschaf van middelen, die 

met behulp van de bijdragen van de vrienden mogelijk werden en worden ondersteund.  

Ook is een cadeaukaart, een zogenaamde vriendenpas, tot stand gebracht. Daarmee wordt 

periodiek een actie met speciale korting aangeboden aan de vrienden. 

Wat is in 2020 met behulp van de bijdragen Vrienden gerealiseerd? 

-Aanschaf nieuw kassasysteem 

-Nieuwe machines voor de houtwerkplaats w.o. een kettingzaag 



-Bijdrage voor leasen nieuwe bus 

Gedeeltelijk lopen de geplande uitgaven voor De Mikkelhorst door in 2021. Zo is en wordt er hard 

gewerkt aan een nieuwe website voor zowel de stichting Vrienden als De Mikkelhorst Daardoor 

kunnen nieuwe vrienden zich in ieder geval makkelijker aanmelden en wordt actuele informatie 

aantrekkelijk en toegankelijk gepresenteerd, is de houtwerkplaats gerenoveerd waardoor het fijn 

werken voor de deelnemers en is de lunchruimte binnen vernieuwd, en konden er schorten voor de 

deelnemers worden aangeschaft.  

Bestuur  

Het bestuur komt gemiddeld 1x per 6 weken bijeen om besluiten te nemen over de aanvragen t.b.v. 

de Mikkelhorst.  

Belangrijk uitgangspunt voor het bestuur is het thema Vriendschap. Duurzame Vriendschap wel te 

verstaan. Bij alle beslissingen neemt het bestuur dat zoveel mogelijk als uitgangspunt. En reflecteert 

daarop. Wat hoort er volgens het bestuur wel of niet bij om te doen of te promoten?  

Ook heeft het bestuur als uitgangspunt om zoveel mogelijk met andere partijen samen te werken. 

Denk aan samenwerking met sponsoren, serviceclubs of leveranciers. Zodat met het bedrag van de 

vrienden een vliegwiel ontstaat en er meer mogelijk wordt. Het bestuur ervaart dat regelmatig als 

zeer inspirerend en dat werkt door!  

Tussentijds wordt er vaker vergaderd, bijvoorbeeld bij evenementen of acties. Ook wordt er gekeken 

naar de stand van zaken vrienden (aantallen, aanwas etc.). Het bestuur bespreekt mogelijke acties 

per kwartaal, de financiële stand van zaken, en wat in de nieuws brief kan worden vermeld. 

Natuurlijk wordt elk jaar een  begroting en jaarrekening vastgesteld en het algemeen bestuur van de 

Mikkelhorst op de hoogte gehouden van reilen en zeilen van de stichting Vrienden. 

Bestuurlijke samenstelling: 

Voorzitter: Hent Hamming 

Penningmeester: Jan Derk Sluurman 

Secretaris: Marie-José van den Driessche 

Adviserend lid bestuur: Gerboud ten Klooster (algemeen manager De Mikkelhorst) 

Adviseur bestuur: Ronald Zuidema 

Ondersteuning: Rinske van der Sluis 
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