
Acties Stichting 2014 

 

 December 2013 presentatie Verzorgingshuis Weert voor collecte met Kerstavond. 

 

 Aanschrijven van 30 bedrijven voor een Kerstgift. 

 

  December2013/januari 2014: Spaardoosjes actie Geref. – en Hervormde kerk Genderen 

 

Januari:---- 

 

 Bedankje  spaardoosjes actie voor in Voetius en Nieuwsbrief 

 

 Aanvraag voor Loopend Vuurtje. A4 gemaakt en verstuurd. Verzoek niet ingewilligd. 

 

Februari:--- 

 

 Acties clubs Geref. Kerk Genderen, waaronder stamppotten buffet waar een presentatie 

gehouden is. Naar aanleiding hiervan een bedankje in de nieuwsbrief en Voetius geplaatst. 

 

 Op de clubs van gr. 7-8 presentatie gegeven. 

 

 Nieuwsbrief 2 aan onze achterban geschreven. 

 

 Verzoek collecte verstuurd aan : Herv. Kerk Aalburg. Negatief resultaat. 

 

 Verzoek steun aan Boekenbeurs Leerdam. Negatief resultaat. 

 

 Bedankje en info naar ledentennisclub. 

 



 Bedankje en info naar leden van School Het Fundament. 

 

 19 mrt Presentatie Oranje Nassou School in Veen. Opbrengst actie school €  5.500 

 

 Presentatie Prot.Kerk Oosterhout 23-05-2014 plus in ontvangst name  € 625,- van eerste actie 

(bloemenverkoop) 

 

 Stroopwafelsbakken  jaarmarkt Wijk en Aalburg 14-06-2014 € 650,- 

 

 In ontvangstname symbolisch bedrag in beide kerken in Genderen 6-7-2014 van de acties van de 

jeugdcentrales inclusief stamppotten buffet  € 3000,- voor de speeltoestellen van de school. 

 

 Stroopwafelsbakken jaarmarkt Genderen 30-8-2014 € 350,- 

 

 Stroopwafelsbakken SLF dagen Almkerk  6-9-2014 Opbr. € 1000,- 

 

 Stroopwafelsbakken Kaasboerderij Genderen tijdens open dag van  

 

AH . 11okt. 2014   Opbrengst € 550,- 

 
Rapportage acties Stichting 2013 

Januari: 

Presentatie Kinderkoor Genderen en in ontvangstname van gespaarde bedrag. 

Presentatie van het werk van de Stichting in  2012 en van het project en in Kenia in de Geref. Kerk 
in Genderen voor  alle belangstellenden en donateurs. 

Jan-febr. Verslagen maken en aanvraag indienen voor steun bij o.a. De Wilde Ganzen en andere 
Fondsen. 

Scholen aanschrijven voor steun of actie. 

 Nieuwe folder gemaakt. 

Werkbezoek project  Kenia voor 1 week voor bouwbegeleiding. 



Maart: Presentatie CBS De Hoeksteen Wijk en Aalburg, en na de sponsorloop de symbolische in 

ontvangstnamen  van het bedrag wat ze opgehaald hebben. 

Bezoek Dr. Hofsteestichting in Alkmaar. 

April: Stroopwafels bakken CBS De Rank 

Mei: Stroopwafels bakken bij de Ruiter 2x 

Juni: Jaarmarkt Wijk en Aalburg stroopwafels bakken. 

Interview krant AD 

Bedrijven benaderd voor sponsoring 

Juli: Bezoek boekenmarkt Leerdam voor eventuele sponsoring 

Werkbezoek project Kenia voor 4 weken, voor begeleiding van bouw en algemene zaken die 
betrekking hebben op de  ontwikkeling van het project. Bezoek wees- en needcarekinderen met 
hun begeleiders. 

Sponsor een kind actie opgezet. Alle foto`s van de kinderen met de namen bij elkaar gezet. 

Stukje nieuwsbrief Geref. Kerk Genderen i.v.m. collecte 21 juli 2013. 

Stroopwafelsbakken: 

31Augustus 2013 Jaarmarkt Genderen 

7 september Landbouwdag Almkerk 

21 en 28 september op de Kaasboerderij Genderen t.b.v  Open dag AH. 

Vooronderzoek voor containervervoer voor schoolmeubels 2014 en kijken of er schoolmeubels te 
krijgen zijn. 

 

1 september: Presentatie Geref. Kerk Dussen voor collecte en gavenveiling. 

Oktober: Presentatie Vrouwenvereniging Geref. Kerk Genderen 

Nieuwe folder 2013-2014 met nieuw logo Wilde Ganzen 

Nieuwsbrief aan onze achterban gestuurd. 

November: Werkbezoek aan project Kenia voor afwerking bovenverdieping school en bouw van 
eetzaal, keuken en kantoor. 

December presentatie Verzorgingshuis Weert voor collecte met Kerstavond. 

 December: Spaardoosjes actie Geref. – en Hervormde kerk Genderen 

 

 



Acties Stichting 2014 

 December 2013 presentatie Verzorgingshuis Weert voor collecte met  

Kerstavond. 
 Aanschrijven van 30 bedrijven voor een Kerstgift. 
  December2013/januari 2014: Spaardoosjes actie Geref. – en  

Hervormde kerk Genderen 

Januari:---- 
 Bedankje  spaardoosjes actie voor in Voetius en Nieuwsbrief 

 Aanvraag voor Loopend Vuurtje. A4 gemaakt en verstuurd. Verzoek  

niet ingewilligd. 

Februari:--- 
 Acties clubs Geref. Kerk Genderen, waaronder stamppotten buffet  

waar een presentatie gehouden is. Naar aanleiding hiervan een  
bedankje in de nieuwsbrief en Voetius geplaatst. 
 Op de clubs van gr. 7-8 presentatie gegeven. 

 Nieuwsbrief 2 aan onze achterban geschreven. 

 Verzoek collecte verstuurd aan : Herv. Kerk Aalburg. Negatief  

resultaat. 
 Verzoek steun aan Boekenbeurs Leerdam. Negatief resultaat. 

 Bedankje en info naar ledentennisclub. 
 Bedankje en info naar leden van School Het Fundament. 

 19 mrt Presentatie Oranje Nassou School in Veen. Opbrengst actie  

school €  5.500 
 Presentatie Prot.Kerk Oosterhout 23-05-2014 plus in ontvangst name   

€ 625,- van eerste actie (bloemenverkoop) 
 Stroopwafelsbakken  jaarmarkt Wijk en Aalburg 14-06-2014 € 650,- 

 In ontvangstname symbolisch bedrag in beide kerken in Genderen     

6-7-2014 van de acties van de jeugdcentrales inclusief stamppotten  
buffet  € 3000,- voor de speeltoestellen van de school. 
 Stroopwafelsbakken jaarmarkt Genderen 30-8-2014 € 350,- 

 Stroopwafelsbakken SLF dagen Almkerk  6-9-2014 Opbr. € 1000,- 

 Stroopwafelsbakken Kaasboerderij Genderen tijdens open dag van  

AH . 11okt. 2014   Opbrengst € 550,- 
Acties Stichting 2014 
 December 2013 presentatie Verzorgingshuis Weert voor collecte met  

Kerstavond. 
 Aanschrijven van 30 bedrijven voor een Kerstgift. 
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waar een presentatie gehouden is. Naar aanleiding hiervan een  

bedankje in de nieuwsbrief en Voetius geplaatst. 
 Op de clubs van gr. 7-8 presentatie gegeven. 

 Nieuwsbrief 2 aan onze achterban geschreven. 

 Verzoek collecte verstuurd aan : Herv. Kerk Aalburg. Negatief  

resultaat. 
 Verzoek steun aan Boekenbeurs Leerdam. Negatief resultaat. 
 Bedankje en info naar ledentennisclub. 

 Bedankje en info naar leden van School Het Fundament. 

 19 mrt Presentatie Oranje Nassou School in Veen. Opbrengst actie  

school €  5.500 
 Presentatie Prot.Kerk Oosterhout 23-05-2014 plus in ontvangst name   

€ 625,- van eerste actie (bloemenverkoop) 
 Stroopwafelsbakken  jaarmarkt Wijk en Aalburg 14-06-2014 € 650,- 

 In ontvangstname symbolisch bedrag in beide kerken in Genderen     

6-7-2014 van de acties van de jeugdcentrales inclusief stamppotten  
buffet  € 3000,- voor de speeltoestellen van de school. 
 Stroopwafelsbakken jaarmarkt Genderen 30-8-2014 € 350,- 



 Stroopwafelsbakken SLF dagen Almkerk  6-9-2014 Opbr. € 1000,- 

 Stroopwafelsbakken Kaasboerderij Genderen tijdens open dag van  

AH . 11okt. 2014   Opbrengst € 550,- 

 


