Jaarverslag 2018 Vrienden van de Mantelmeeuw
Onze instelling voorziet duidelijk in een maatschappelijke behoefte. Het draagvlak is groot. Dit komt
niet in de laatste plaats door de geweldige inzet van de vele vrijwilligers die aan De Mantelmeeuw zijn
verbonden. Samen met directeur, coördinatoren en secretaresse zorgen zij er iedere dag weer voor
dat onze instelling er een is die er zijn mag. We zijn daar trots op en dankbaar voor.
Leden
Aan het eind van het verslagjaar waren 1196 mensen lid van onze vereniging. Een kleine afname met
11 leden.
Collecte
De collecte heeft in 2018 bijna € 15.000,00 opgebracht, nagenoeg gelijk aan de opbrengst van het
jaar ervoor. Wederom een erg goed resultaat. Het blijft wel een opgaaf om ieder jaar weer voor de
stad Woerden voldoende collectanten te vinden.
Project Levensjas
Ook in 2018 liep dit project door. De animo vanuit het onderwijs is (nog) niet groot. De leerkrachten
zijn kennelijk druk met allerlei andere (organisatorische) zaken.
Public relations
Met grote regelmaat haalde De Mantelmeeuw de pers en was zij vertegenwoordigd tijdens een aantal
activiteiten, waaronder de helaas verwaaide kerstmarkt/winterfair. In het oog sprongen het door De
Meiden van Breuren georganiseerde walking diner en de beklimming van de Mont Ventoux door eeen
team van de Mantelmeeuw. De vereniging heeft waar mogelijk de stichting ondersteund bij haar PR
activiteiten. Hiervoor verwijzen we u naar het jaarverslag van de stichting op de website
www.demantelmeeuw.nl.
Nieuwsbrief
In 2018 zijn drie nieuwsbrieven verschenen.
Financiën
De vereniging is financieel gezond. Inspanning blijft wel vereist om dit zo te houden. Vandaar dat we
graag het aantal leden willen uitbreiden.
Stichting
De stichting heeft haar eigen jaarverslag. Deze is voor de leden ter inzage beschikbaar. Hierin lezen
wij o.a. over de zorginzetten en andere activiteiten. Ook het financiële reilen en zeilen van de stichting
komt daarin aan de orde.
Terminale zorg
Aantal inzetten thuis:
Aantal opnames in hospice:
Gemiddelde bezetting:

%

(in 2017: 21)
(in 2017: 45)
(in 2017: 58%)

Het bestuur ziet terug op een goed verlopen verenigingsjaar 2018.

