Jaarverslag 2019
Dit jaar kwamen we samen op de Grote Beek in het BADLAB waar we ruim 120 gasten
ontvingen. Er is dit jaar niets gedaan aan fondsenwerving, alle kosten zijn betaald door
Josephine Aerts en Monica van den Broek vanuit hun betrokkenheid.
Jaarverslag 2020
Ivm de pandemie is de bijeenkomst online geweest. De kosten waren de kaarsen die vooraf
konden worden afgehaald met een sfeerpakket.
Jaarverslag 2021
Dit jaar vond de bijeenkomst plaats in DOMUSDELA waar we door corona max 100 gasten
mochten ontvangen en voor 17:00 klaar moesten zijn.
Om toch ook anderen in de gelegenheid te stellen is er een livestream voorzien voor ouders
die niet aanwezig konden of wilden zijn ivm de pandemie.
We ontvingen een bijdrage van het DELA goede doelen fonds en DELA team Eindhoven
sponsorde de zaalhuur in DOMUSDELA. De drukkerij van Van der Stappen Uitvaartverzorging
regelde het drukwerk en het drukken en vormgeven van kaarten die we verkochten om geld
in te zamelen.
Hutten catering besloot onze gasten te voorzien van koffie en thee.
De uitvaartzorg van Monica van den Broek sponsorde de kaarsen die ouders kregen en een
ouder voorzag deze van de naam van het kind dat werd genoemd.
We hebben dit jaar ook de website weer in leven geroepen en de aanmelding
geautomatiseerd. Daarnaast zijn kostendekkende vergoedingen betaald aan de livestream
en de bloemist, is er zelf wat lekkers voor achteraf ingekocht en zijn de jonge musici bedankt
met een kleinigheidje.
Dit is ook het jaar dat de stichting nieuw leven in wordt geblazen in nieuwe samenwerkingen
en hopelijk het hebben van een vaste plek in de stad. De ANBI status wordt weer
aangevraagd en actueel gemaakt, er is ondersteuning op organisatorisch en inhoudelijk vlak.
Voor 2022 gaan we in gesprek met ouders over hun wensen en wat de stichting mogelijk nog
meer voor hen kan betekenen.
Financieel zijn we met 0,- begonnen en is er door de 1500,- van het goededoelenfonds en de
kaartenactie ruime dekking geweest. Die hebben we meegenomen naar het volgend jaar.

