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Inleiding 

Met het jaarverslag 2020 van de stichting Meander Vrienden wordt verantwoording af-

gelegd over de activiteiten in het afgelopen jaar. Het jaarverslag wordt ter kennisgeving 

gestuurd naar de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, de Centrale Cliëntenraad en de 

Ondernemingsraad van MeanderGroep.  

 

Doelstelling van de stichting 

Meander Vrienden behartigt de belangen van allen die bij MeanderGroep betrokken 

zijn. Door het vervullen van wensen voor ‘‘ne Supersjoene Daag” of door het aanbieden 

van kerstpakketten, of een bijdrage te leveren aan sociale activiteiten voor een of 

meerdere klanten tegelijk, wil Meander Vrienden iets extra’s bieden aan de klanten van 

Meander, in het bijzonder voor bewoners in de diverse zorglocaties en klanten die op 

thuiszorg zijn aangewezen in de regio Parkstad.  

 

Bestuurssamenstelling  

Het bestuur bestaat uit  Jack Jansen (voorzitter), Nettie Paul-Ubachs (secretaris) en Sjef 

Tilmans (penningmeester) met ondersteuning van Paulette van Lierop en Marcelle Vlie-

gen.  

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid. 

 

Donateurs/vrienden 

Meander Vrienden heeft donateurs die met een eenmalige of periodieke bijdrage Me-

ander Vrienden steunen. De donateurs worden op de hoogte gehouden van Meander en 

Meander Vrienden d.m.v. het personeelsblad ‘Meander’s’. Aan het einde van 2020 telde 

Meander Vrienden 38 donateurs - 26 intern (daling van 1 t.o.v. 2019) en 12 externe do-

nateurs die een periodieke bijdrage leverden.  

 



 

 

 

 

Het bestuur bedankte de donateurs eind 2020 voor hun mooie bijdrage aan Meander 

Vrienden. 

 

Activiteiten in het kader van het project ‘ne Supersjoene Daag’ 

De aanvraagprocedure voor ‘ne Supersjoene Daag is in 2020 niet gewijzigd.  

Op Meander Vandaag (het intranet van MeanderGroep) heeft Meander Vrienden een 

eigen pagina waar, naast de folder van Meander Vrienden en het donatieformulier om 

jezelf aan te melden als donateur, ook een link naar iProva is te vinden voor de aanvraag 

van ‘ne Supersjoene Daag.   

In het verslagjaar zijn diverse wensen in vervulling gegaan, zowel voor individuele klan-

ten als voor meerdere klanten tegelijk. Door corona is het aantal activiteiten zeer be-

perkt gebleven.  

 

 

In totaal zijn 4 wensen gehonoreerd:  

1. Live muziek Geluksroute – Expertisecentrum Lückerheide 



 

 

2. Ontbijt bewoners en familie – Zorgcentrum Hoog Anstel 

3. High tea tijdens verwenweek – Groepswoningen Rode Beuk Simpelveld 

4. Automatische tranferpers (drukpers) – klant Meander Thuiszorg 

 

Totaal uitgaven: € 1.549,65 

 

Kerstpakketten 

Naast de gehonoreerde wensen heeft Meander Vrienden in samenwerking met Sligro in 

december 440 kerstpakketten voor extramurale klanten uitgedeeld. De totale kosten 

bedragen € 7.326,00.  

Verwenconcert 

Het verwenconcert , Guido’s Orchestra op 7 maart 2020 in het Parkstad Limburg Theater 

(laatste activiteit voor de lockdown) is zeer succesvol verlopen. De bijdrage vanuit Me-

ander Vrienden bedroeg € 3.064,32. 

Kerstwebshop James 

Vanuit de cadeauwebshop 2020 is een bedrag van € 504,24  aan Meander Vrienden ge-

doneerd.  

Relatiedag 

De relatiedag 2020 is helaas komen te vervallen i.v.m. corona.  

 

Financiële gegevens 
 
Voor de financiële gegevens verwijzen we naar onze website waar de jaarrekening is gepubli-
ceerd. 
 
De Stichting heeft in 2020 ook net zoals de maatschappij en MeanderGroep niet als gebruikelijk 
kunnen functioneren. Toch zijn wij blij dat we nog enkele activiteiten hebben kunnen onderne-
men in dit moeilijke jaar. 
Wij hopen dat we in 2021 corona achter ons kunnen laten en ook als Meander Vrienden weer 
zoals normaal onze activiteiten kunnen uitvoeren en aan de toekomst kunnen gaan werken. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


