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Het bestuur: 

Het bestuur kende in 2021 de volgende bezetting: 
Dhr. Sies Hamersma, voorzitter 
Dhr. Kees van Dijk, penningmeester 
Mw. Netty van der Linde-de Pater, secretaris 
Mw. Nanny van Bennekom, lid, 
Mw. Jo Brussaard- van den Ouden, lid 
Mw. Hetty van der Hauw- van der Kaaij, lid en bewoonster 
Mw. Leni de Jong, lid 
Mw. Renate Westerink, adviserend lid naar de Hanepraij toe. 
 
In het jaar 2021 was Hetty van der Hauw aftredend, maar herkiesbaar. 
De Algemene Ledenvergadering moest wederom afgelast worden vanwege de corona-maatregelen. 
Het bestuur kwam in 2021 driemaal bijeen op 21 januari, op 29 april en op 30 september. 
 
Het beleid: 
 
Wat is ons beleid, waar sturen we als bestuur van ‘Vrienden van De Hanepraij’ op aan. 
In onze statuten en doelstelling staat in ieder geval dat we ondersteunend bezig zijn bij de ontwikkeling 
en verbetering van de recreatieve activiteiten van de bewoners in nauw overleg met het Centrum zelf. 
Ondersteunen is iemand helpen om op de been te blijven. 
Nu kan de zorg en verpleging in de verpleeghuizen tegenwoordig wel wat steun gebruiken. Daarom is 
onze vereniging nog steeds nodig en kón ook ondersteuning geven door de jaarlijkse bijdragen van 
trouwe leden,  een steeds groter aantal wordende sponsors op de website, alsmede een aantal 
speciaal grote sponsors die hielpen om grote aankopen te verwezenlijken zoals b.v. de Qwiek-up, in 
het wederom door corona geplaagde jaar 2021. 
Een goed begin is het halve werk dus staat 14 februari in de top 10 van de activiteiten: de Valentijns- 
of Vrienden dag mag niet ontbreken, dus ja, daar kwamen ze de Hanepraij weer in lentesfeer brengen: 
De narcissen op de verpleegafdelingen en kantoren, begeleid van mooi opgemaakte schalen met 
lekkers voor alle bewoners én hun steun en stutten de verpleging/verzorging. 
Als een recept goed is, moet je dat niet veranderen, dus die houden we er elk jaar in. 
 
En toen kwam er een verzoek/aanvraag (waar wij als ‘Vrienden van’ het ook moeten hebben) : ”Kan 
er een Qwiek-up aangeschaft worden?”, een ondersteunend apparaat dat rust brengt in de onrust van 
de vele psycho-geriatrische bewoners. Ja en dan komen dus de grote sponsors in beeld want € 6.000,- 
is voor ons een zeer grote uitgave met ca. 200 leden die gemiddeld tegenwoordig dan wel tussen  
€ 15,-en € 20,-- euro betalen, maar daarmee kan onze penningmeester zijn begroting toch niet sluitend 
krijgen. 
In de zomer was het gewenste apparaat in huis en kregen we als bestuur een demonstratie en waren 
net als de bewoners even ‘in heaven’. De verzorging was laaiend enthousiast! 
Wat ondersteunden we nog meer? …aanpassingen aan het fietslabyrint o.a. en in zoverre mogelijk de 
financiële hulp voor de ‘67min’  bewoners (al ca. 40 stuks) die andere ontspanningsbehoeften hebben 
dan de echt oudere bewoners b.v.  
Na de hulp van een grote sponsor enige jaren geleden om ook voor hen een saldo op de rekening te 
zetten, kunnen wij dit nu zelf naar behoefte bij plussen. Ook voor hen gold dat in de afgelopen 2 jaren 
er minder uitjes verwezenlijkt konden worden. Maar zodra het kan…gaan ze er weer op uit! 



 
Uiteraard ontbraken, toen dat weer mocht en kon, de diverse optredens van de artiesten niet, zowel 
buiten als binnen. 
 
In november 2021 mocht er helaas wederom geen winterfair gehouden worden, we begrepen het 
volkomen, maar onze kerstboompjes-verkoop in de hal beneden ging gelukkig door en alle 70 
kerstboompjes zijn verkocht met dank aan de vrijwilligers van het bestuur én receptie die het laatste 
zetje gaf. 
 
Is onze steun iets wat het wereldnieuws verdiend? Nee, bescheidenheid is ook een deugd, maar de 
definitie van een ál te bescheiden mens (iemand die zich graag twee keer laat prijzen) daar doen we 
niet aan mee. 
We mogen er zijn en onszelf toch plaatsen in de goede hoek van waaraan steun te vragen én waaruit 
steun te geven is en kijken al een klein beetje vooruit naar het 10-jarig bestaan van De Hanepraij in 
september 2023. 
Dit alles kunnen en willen we blijven volhouden ook in het jaar 2022, het jaar van Gouda 750, als we 
weten dat leden en sponsors achter ons ‘de grote steun in de rug’ zijn! 
Wij steunen immers ook weer op u? 
 
 
Netty van der Linde, 
secretaris 
 
 
 
 


