Jaarverslag 2020

Voorwoord
In het verslagjaar dat loopt van 1 januari t/m 31 december hebben geen bestuurswisselingen
plaatsgevonden.
De situatie dat Jetty Eugster, voorzitter, vanwege haar drukke zakelijke agenda een deel van haar
taken heeft overgedragen aan vice-voorzitter Tineke Neefs, heeft zich ook in 2020 gecontinueerd. In
de praktijk betekent dit dat Tineke fungerend voorzitter is.
Terugblik op 2020
De Covid-19 pandemie heeft een heel groot stempel gedrukt op nagenoeg geheel 2020. Waar we in
de eerste paar maanden van het jaar druk doende waren om de nieuwe opzet voor de
woonzorgcentra verder in te vullen en vorm te geven, werd dit door Corona abrupt stilgelegd. Nog
enige tijd hebben we voor de bewoners van de zorgcentra wat kunnen organiseren in de tuinen van
deze centra, maar ook dit kwam alras tot volledige stilstand. Hopelijk kunnen we in de loop van 2021
de draad weer oppakken.
Ondanks Corona hebben we geheel 2020 onze dagelijkse radio-uitzendingen van 11.00 tot 13.00 uur
via Ziggo kanaal 43 kunnen verzorgen. Geen van de programmamakers en van de technici heeft
vanwege Corona zijn of haar werkzaamheden moeten staken. Onze studio hebben we Corona-proof
kunnen maken door onderlinge afstanden op 1,5 meter te brengen en door desinfectiemiddelen ter
beschikking te stellen.
In het jaarverslag over 2019 schreven we dat we eind 2019 de testfase waren ingegaan waarbij wij
wederom dagelijks van 07.00 tot 24.00 in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te horen zijn. In de loop van
2020 zijn in het JBZ de oude bedterminals vervangen door tablets. Tevens is de gehele technische
infrastructuur vervangen. De programmering van dit radiokanaal is afgestemd op het dagritme in het
ziekenhuis en op een doorsnee van de gemiddelde populatie. Met andere woorden “voor elk wat
wils”. Ook is in 2020, vanwege storingsgevoeligheid, het softwareprogramma waarmee we de
uitzendingen verzorgen vervangen.
Financiële positie
In het jaar 2020 is een resultaat vóór afschrijvingen bereikt van € 2.048,- Het resultaat ná
afschrijvingen bedraagt € -684,- Het jaar 2020 is dus afgesloten met een gering verlies van € 684.-. In
2020 is een bedrag van € 852,- geïnvesteerd in nieuwe luidsprekerboxen ten behoeve van de
meezingmiddagen in de woonzorgcentra. In 2020 is de liquiditeitspositie verbeterd met € 677,- naar
een bedrag van € 16.537,-. Hierdoor is de liquiditeit en de solvabiliteit volledig verzekerd.
Verklaring kascommissie
De kascommissie heeft de boekhouding over 2020 gecontroleerd en is tot het oordeel gekomen dat
de penningmeester decharge kan worden verleend voor het gevoerde financiële beleid in 2020. Een
daartoe strekkend voorstel wordt aan de medewerkersvergadering voorgelegd.
Namens het Bestuur,
Tineke Neefs
Vice-voorzitter.

