
Verantwoording over het jaar 2019 

 

Activiteiten 

Stichting Vrienden van Saron heeft op 2 april een gezellige middag gehad met alle cliënten en 

medewerkers. Op verschillende manieren is de achterban op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen rond faillissement en herstart van Saron PC.                                                                          

Op 6 juni is er een dankdienst geweest als afsluiting van de Saronperiode.  

 

Meerjarenbeleidsplan 2018-2021 

Dit beleidsplan, in 2018 opgesteld, is nog steeds van kracht en continueert de ANBI-status. 

 

Bestuur 

In 2019 heeft het bestuur vijf keer vergaderd.                                                                                                  

Op 24 – 6 heeft dhr. Gerrit Beking zijn functie als voorzitter neergelegd, nadat hij vele jaren met 

enorme inzet en warme betrokkenheid zijn tijd aan de stichting heeft gegeven. Hij is opgevolgd door 

mevrouw Adi Hogeboom.                                                                                                                                        

Per 20-12 heeft dh. Jan Hartman zijn bestuursfunctie neergelegd.    Het bestuur wordt nu nog 

gevormd door Adi Hogeboom en Norton de Jong. 

 

Ontwikkelingen 

Op 12-4-2019 is er door het toenmalige managementteam van Saron Zorgverlening het faillissement 

aangevraagd, omdat door flink korten op de subsidie door de overheid terwijl de zorg gewoon moest 

doorgaan, geen mogelijkheid meer was om het werk voort te zetten. De zorg werd door de 

gemeente toegewezen aan het Leger des Heils.                                                                                          

Aangezien deze stichting niet is opgeheven en wij ons bewust zijn van de noodzaak van pastorale 

zorg, zijn we op zoek gegaan naar andere manieren om deze stichting in te zetten voor financiële 

hulp.  Om hiervoor een eerste aanzet te doen hebben wij op 12-11 een voorbespreking gehad met 

dhr. Schut, dhr. Hak en dhr. Vermeij. 

 

Financiën  

Vanwege de ontstane omstandigheden en het niet actief kunnen zijn van de stichting, zijn de 

inkomsten drastisch teruggelopen.                                                                                                                        

Bij de curator van Saron Zorgverlening hebben wij uit hoofde van de financiële injectie, die de 

stichting heeft gedaan voor de doorstart, een vordering ingediend. Vooralsnog is deze betwist, maar 

de curator onderzoekt dit nog. 

 

 


