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JAARPLAN 2022 
Wat gaan we doen? 

 
De doelstelling van de Stichting Vrienden van het C’est La Vie-huis (CLV) is in de statuten als 
volgt geformuleerd: 
Het werven, beheren en aanwenden van gelden ten behoeve van het CLV.  
 
Om deze doelstelling te behalen zijn onderstaande subdoelen gesteld: 

- Fondsen aanwenden om inkomsten te verhogen 

o Vriend-worden van CLV opzetten en in de markt brengen 

o Benaderen bedrijven/particulieren 

o Serviceclubs (fondsen werven en naamsbekendheid) 

- Activiteiten met dit doel ontwikkelen en (laten) uitvoeren 

o Collectebussen 

o Verkoop van artikelen op lokale evenementen 

o Opzetten van fundraising activiteiten 

- Naamsbekendheid van het CLV vergroten 

o Comité van Aanbeveling 

o Aandacht in lokale media 

o Aanwezigheid op lokale evenementen 

- Comité van Aanbeveling  

o Naamsbekendheid begroten 

o Bemiddeling van contacten/netwerk ten behoeve fondsenwerving 

De inrichting van het Stichting bestuur is voor bovenstaande taakstelling herzien; 
Bestuur:  
Helga Koelemij: voorzitter a.i.  secretaris: vacant  Dirk de Wilde: penningmeester 
Ed Bouman: algemeen lid 
Activiteiten commissie: 
Mireille de Mari en Imka van der Graaf. 
 
Comité van Aanbeveling actief om de naamsbekendheid van het CLV te vergroten en de 
fondsenwerving te faciliteren.  Leden Comité:  Helmi Doude van Troostwijk: notaris, Theo 
Trompetter: sociaal-medisch adviseur, Peter van Tilburg: longarts, Robert Witteveen: 
innovatie specialist. 
 
In 2022 ligt onze focus op de extra fondsenwerving voor het lustrumjaar en voor de 
vergroting van de zichtbaarheid/bekendheid van het CLV.  
 
Er is een tijdelijke lustrumcommissie 2022 samengesteld met vrijwilligers en 
verpleegkundige van Buurtzorg om het lustrumjaar verdere invulling te geven. Er komt een 
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feestelijk programma over het hele jaar door verspreidt voor de vrijwilligers en  externe 
stakeholders. 
 
Spaardoelen voor 2022 
 
• Opfrissen gastenkamers, per kamer      € 3500 
• Eetkamerstoelen 8 stuks        € 1500 
• Seizoensplanten tuin, per maand       € 100 
• Bloemen abonnement huis, per maand      € 150 
 

 

Wanneer Wat  

Q1 Uitwerken inhoud lustrumjaar 

Fondsenwerving 

Benaderen bedrijven 

Benaderen particulieren met Flyer Lustrum 

 

 

 

Q2 Festiviteiten   

Sponsering Wallenloop 

Bloemenabonnement 

Feestelijke voorstelling Vrijwilligers en Stakeholders 

 

 

 

 

 

Q3 Vakantietijd 

Presentatie aan bedrijven door Marina 

 

Q4 Festiviteiten gekoppeld aan sponsering 

Webinar huisartsen  

Natuurwandeling Goois natuurreservaat voor vrijwilligers 

en stakeholders. 
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Gereserveerd  gelden voor 2022 en ter verdere uitvoering 

Lustrum activiteiten       € 5.000  

muurtje tuin        € 3.800 

koffieapparaat       € 2.000 


