
Jaarverslag stichting Sjaak Foundation 2019 

Ook in 2019 heeft de stichting Sjaak Foundation zich weer met allerlei evenementen bezig gehouden 
waarbij de band met Vlaardingen steeds bestond. 

De deelname aan het bestuur van de stichting Dag Zonder Drempels is na een begeleidingsperiode 
afgebouwd en momenteel heeft de stichting Dag Zonder Drempels een bestuur zonder 
afgevaardigden van de stichting Sjaak Foundation. Alle bestuursleden van de stichting Sjaak 
Foundation zijn nog wel actief als vrijwilliger op de Dag Zonder Drempels.  

De organisatie van de seniorenmiddag “Terug in de Tijd” vergt wat minder tijd, maar ook hier ging 
weer uitgebreid overleg aan vooraf, i.s.m. Rita Young, onze ‘artiesten makelaar’. De uitvoering in 
augustus tijdens het Zomerterras was weer geweldig! Door de security zijn  1800 bezoekers geteld. 

De vaarten met de Fluisterboot zijn in 2019 hervat en wel met veel succes. Twee afvaarten zaten 
bomvol en we hadden nog wel een derde afvaart vol kunnen boeken.   

In 2016 is gestart met rondleidingen voor senioren in het vernieuwde Museum Vlaardingen. 
Inmiddels zijn er diverse groepen op bezoek geweest en de reacties zijn zonder uitzondering zeer 
positief. Met deze rondleidingen zijn we in 2019 doorgegaan en ook in 2020 zullen deze 
rondleidingen deel uitmaken van het activiteitenpakket. Helaas was de animo in 2019 gering. 

Ook werd in 2019 weer een beroep op de stichting gedaan door de Blauwe Vogels, de scouts met 
een beperking. Voor hun themaweekend is de groep afgereisd naar Outdoor Valley Wintersport te 
Bergschenhoek waar men heerlijk heeft kunnen ‘Bumpen’.  Ook werd weer gezorgd voor een 
Kerstboompje in de fietsenstalling van TBV in het centrum. 

Uiteraard was de stichting Sjaak Foundation aanwezig op de Kerstmarkt en hebben we onze 
naamsbekendheid weer wat kunnen vergroten.Helaas werd de tweede dag (zaterdag) afgelast 
vanwege de storm.  

Nieuw was de organisatie van Terug in de Wintertijd, een muzikale middag voor senioren tijdens het 
Winterterras in het Oranjepark. 

Ook tijdens het Winterterras was de stichting op 1e Kerstdag met vele vrijwilligers aanwezig om een 
Kerstdiner aan te bieden aan een groep van 150 mensen uit kansarme gezinnen. 

Doorlopend was het er aanbieden van een vaas verse bloemen aan Hospice de Margriet, wat op 
wekelijkse basis gebeurt en ook in 2019 wordt voortgezet. Dit onder de naam stichting Sjaak 
Foundation, maar gesponsord door RoosMarijn Bloem & Kado. Waarvoor dank! 

 

 


