Toelichting jaarverslag 2017
Algemeen:
• Het bestuur dat gevormd wordt door vrijwilligers ontvangt geen vergoeding, alleen de
daadwerkelijke gemaakte onkosten worden vergoed. Het bestuur heeft dit jaar twee
vergaderingen belegd, te weten dd. 30 maart en 9 november. De vergaderingen werden
weer gehouden in het SIO-gebouw te Zwolle.
• Op zaterdag 23 september werd de vijf jaarlijkse contactdag in het conferentiecentrum
‘De Schakel’ te Nijkerk gehouden. Van deze contactdag werd een dagverslag gemaakt
die naar alle betrokkenen werd gezonden. Door o.a. deze landelijke activiteit kwamen
de uitgaven beduidend hoger uit dan voorgaande jaren. Er konden in 2017 ook twee
nieuwe gedichtenbundels en een nieuwe serie zondagsgroeten (paddenstoelen) gedrukt
en uitgegeven worden.
• Jaargang 99 van de Zonnewende Groet mocht elk kwartaal verspreid worden in oplagen
van 20.000 stuks.
• Dit jaar werden er 16.000 dubbele kerstkaarten gedrukt. Hiervan werden 3.200 bedrukt
met tekst namens het bestuur, die traditiegetrouw verstuurd zijn naar alle ontvangers en
meeschrijvenden van de Groet.
• Er werden t.b.v. verkopen 546 nota’s verstuurd en 113 facturen betaald. In vergelijking
tot 2016 was dat respectievelijk 602/76.
Wat de verkopen betreft via de internetsite zien we het volgende beeld:
2016 - 160 Internetbestellingen
2017 - 135 Internetbestellingen
• Met betrekking tot de binnengekomen giften hieronder het kwartaalverloop:
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• Het totale bedrag aan portokosten via Postnl bedroeg € 4653,43, hierbij is inbegrepen
€ 1138,78 aan pakket-verzendkosten van het kwartaalblad de Groet, zijnde € 839,45
(binnenland) en € 299,33 (buitenland).
• Met betrekking tot de aan ons toegewezen legaat zij nog opgemerkt dat deze door het
bestuur conform de statuten zal worden besteed aan de stichting.
•

Vooruitziende naar het verdere in 2018 heeft het bestuur geen bijzondere activiteiten
gepland. Daarbij komt dat de toekomst van onze Stichting Zonnewende in de hand des
Heren ligt en weten niet hoelang Hij ons nog op aarde laat om deze activiteiten voort
kunnen zetten. Wij zijn en blijven in alles geheel van Hem afhankelijk. Jacobus
verwoord dat op zijn wijze, nl. “zo de Heer wil en wij leven.”
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