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Jaarverslag 2015
Het jaar 2015 was een goed jaar voor de stichting. Er zijn veel donaties binnen
gekomen (€ 6.500 !!) waardoor de speel/belevingstuin verder uitgebreid kon
worden.
De stichting is actief geweest:
 Boerderij Kleurrijk is door de voorzitter, Minke Heeringa, op 26 januari bezocht
voor het vergaren van advies en ideeën betreffende het verkrijgen van de
ANBI status en betreffende de inrichting van de speel/belevingstuin.


Het stichtingsbestuur heeft het afgelopen jaar 3 vergaderingen gehouden te
weten op 4 maart 2015, 20 mei 2015 en 7 oktober 2015.



Voor het werken aan bekendheid bij gulle gevers en belangstellenden is op
30 mei is er een open dag georganiseerd. Het weer zat niet mee: veel wind
en regen. Zelfs is de partytent weggewaaid. De Rabobank had gratis een
springkussen ter beschikking gesteld. Toch zijn er een aantal bezoekers
geweest en heeft de secretaris, Mylene de Hont een aantal donateurs weten
binnen te halen. Er waren lekkere broodjes en drinken te verkrijgen, ook
verzorgd door de secretaris.



Voor deze open dag is er een persbericht uitgegaan naar de Steenwijker
Courant, de Westervelder en de Da”s Mooi.



Ook heeft de Stichting deelgenomen aan een beurs bij de organisatie
Aventurijn in Almere. Dit, om meer bekendheid te geven aan de stichting.



Op 4 juli heeft de stichting met hulp
van vrijwilligers de
vogelnestschommel kunnen
plaatsen. Deze schommel is tillift
toegankelijk. Mede door donaties
van bedrijven in de regio, kon er
bespaard worden op de kosten.
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Door de Rabobank is op 26 oktober 2015 een bijeenkomst speciaal voor
stichtingen, verenigingen en kerken georganiseerd. Door een wens, idee of
project van de stichting in te sturen, was er de mogelijkheid om een bijdrage
van € 500 te ontvangen. De stichting heeft hieraan meegedaan. De voorzitter
is naar deze avond geweest. De penningmeester was helaas door ziekte
afwezig. Er waren veel aanmeldingen, veel meer dan de Rabobank had
verwacht. Helaas heeft de stichting niet € 500 gekregen maar het was wel
een leerzame avond.

