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Jaarverslag Stichting De Klaprozen
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit
Mevrouw Joke Hagedoorn, voorzitter
Mevrouw Marianne Kraan, secretaris, penningmeester

Verantwoordelijkheden bestuur
Joke Hagedoorn: Ontwikkeling, PR, Contacten, Website, ontwerp flyers en nieuwsbrieven
Marianne Kraan: Ontwikkeling, Financiën, Facebook, notuleren en praktische zaken

Bestuur
Het bestuur kwam in 2017 acht maal bij elkaar voor formeel overleg, waarnaast eveneens diverse
informele overleggen plaatsvonden. Ook in 2017 waren er de vertrouwde activiteiten. Koffie in het
Land; Er werd bij diverse uitspanningen koffie gedronken (8 maal) vaak gecombineerd met een
bezoek aan een markt, tentoonstelling of bibliotheek. Boemelen Bubbels en Blozen (11 maal) met
natuurlijk bij de laatste van het jaar de inmiddels traditionele “Samen soep eten”, Dineren met
Verhalen (4 maal). In 2017 werden vele bezoekjes gebracht aan zorginstellingen zoals Amsta, De
Open Hof en nieuw in het programma De Fagel en Amstelring Wolbrantskerkweg. In totaal werden er
35 bezoekjes gebracht aan de zorginstellingen en de bewoners op het Klaprozenprogramma
getrakteerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd in 2017 niet de Spanje verwenweek
georganiseerd, maar in plaats daarvan 2 verwen midweken naar Maastricht en wel van 12 t/m 16
juni en van 26 t/m 30 juni. Op 17 juni stonden De Klaprozen op de Pure Markt in park Frankendael
om de Stichting te promoten. De zomeruitjes zijn altijd een groot succes, dit jaar bestond het
reisprogramma uit de stoomtrein van Hoorn naar Medemblik, een dagje Haarlem, en de nostalgische
markt in Hoorn. Het was voor het eerst dat De Klaprozen afscheid moesten nemen van een gaste van
de eerste dag, Marga Witteveen, gelukkig waren we kort daarvoor nog een dagje met haar in Artis
geweest. Het kerstdiner op 27 december was weer een groot succes, we genoten in Het Wapen van
Diemen van allerlei lekkers.

Activiteiten
Ook in 2017 werden tal van activiteiten georganiseerd zoals:

Koffie in het Land
Koffie in het Land acht maal werd op de 2e woensdag een bestemming uitgekozen om met het
trammetje, de veerpont of te voet een leuke locatie te zoeken en daar in een ongedwongen sfeer
koffie te drinken, natuurlijk vergezeld van de traditionele appeltaart.

Gezellig met elkaar aan de koffie bij Jo die nu in een zorginstelling woont

Boemelen Bubbels en Blozen
Boemelen, Bubbels en Blozen; onze drukst bezochte activiteit bij één van De Klaprozen thuis. Onder
het genot van een drankje en een hapje wordt gezellig bijgepraat en vooral gelachen. Traditie is
inmiddels dat na de laatste BBB van het jaar de gasten een lekkere kop soep blijven eten.

Dineren met Verhalen
In 2017 werd vier maal Dineren met Verhalen georganiseerd. Bij ’Het Wapen van Diemen’ aten de
gasten a la carte en onder het eten wordt geluisterd naar elkaars verhalen. Ook van het kerstdiner
werd genoten in Het Wapen van Diemen.

Midweken Maastricht
Dit jaar niet naar Spanje maar kozen we met De Klaprozen voor twee midweken Maastricht.
Midweek 1 van 12 tot en met 16 juni en Midweek 2 van 26 t/m 30 juni. We verbleven beide weken in
het mooie Poortwachtershuis in Maastricht

Rondvaart Maastricht langs de oevers van de Maas

Ook De Klaprozen hebben weleens pech!

Bonte avond met Klaprozen vuurwerk

PR
Op 17 juni stonden De Klaprozen met een kraam op de Pure Markt in park Frankendael om de
Stichting te promoten. Ondanks het weer was de belangstelling groot.

Zomeruitjes
De zomeruitjes zijn altijd een groot succes, dit jaar stonden op het reisprogramma de Stoomtrein
Hoorn-Medemblik, een dagje naar Haarlem en de nostalgische markt in Hoorn.

Zorginstelling
Vanaf september 2013 gaan De Klaprozen op bezoek bij verschillende zorginstellingen. Waar het in
2013 begon met 1 zorginstelling, bezochten De Klaprozen in 2017 meerdere keren Amsta, De Open
Hof, De Fagel en Wolbrantskerkweg. Van 10 tot 12 of van 2 tot 4 uur bezoeken we de bewoners van
de verschillende instellingen en al naar gelang de behoefte en wensen van de bewoners vullen we
het programma in. Een spel, even zingen, een praatje of een individueel bezoek het kan allemaal.

Visie
De Klaprozen verzorgen een gevarieerd programma voor en door 'Mensen met een jaartje
Meer'. Het aanbod draagt in belangrijke mate bij aan het welzijn en welbevinden van de
doelgroep. De Klaprozen bieden verschillende mogelijkheden om met elkaar in contact te
komen en samen een prettige tijd en activiteit te beleven.

Missie
De Klaprozen bieden Programma's en Activiteiten voor 'Mensen met een jaartje Meer'
Met deze programma's en activiteiten willen De Klaprozen, op een luchtige en gezellige
wijze het 'Mensen met een jaartje Meer' naar de zin maken. Samen de wereld een
beetje mooier kleuren en minder eenzaam maken.
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