JAARVERSLAG STICHTING52TERSCHELLING
2015
Enthousiast door het nieuwe einddoel, het realiseren van een logeerhuis op Terschelling
werd het een hele andere aanpak. We besloten de stichting op te delen in: het project & het
logeerhuis.
In januari kregen we ons logo, door Jan Asje van Dijk ontworpen en gedigitaliseerd door
Peter Slager (Garage BNO) aangeleverd. Ook werd een aanzet gegeven om onze website te
bouwen door Jim Kooyman. Ondertussen gaan de werkzaamheden door met ‘het project’.

Aan de CD gaan steeds meer mensen meewerken. Omdat we erachter kwamen dat de
opnames niet geschikt waren voor verdere bewerking in de studio, bood Sander Worrell
(Oostendorp –Wezep) aan om deze data om te zetten in een ander bestand. Het was
monnikenwerk, maar gelukkig is het hem gelukt. In het voorjaar zijn we met Gert in de studio
in Lemmer (FACESOUND) van Riet en Joop van der Linden geweest om alles te bespreken,
hoe en met wie we hiermee aan de slag gaan.

In maart gaat de website van de stichting online.

Onder het genot van een hapje en drankje hebben we een kleine ‘meet & greet’ met onze
vrijwilligers gehad. Erg leuk dat zo iedereen die op vrijwillige basis al zoveel betekend heeft
voor ST52TS elkaar hebben ontmoet.

Verder gaan de voorbereidingen voor kunst & poëzie door. Diverse mensen worden benaderd
en anderen geven aan mee te willen werken. Dit doet ons goed, weten dat we er niet alleen
voor staan en dat velen iets voor de stichting willen doen.

Een aanvraag voor de ANBI-status is dit jaar ingediend.

Voor het logeerhuis zijn we in contact gekomen met het landelijk steunpunt rouw. Ze vinden
het een grandioos idee (waren verbaasd dat er nog niet zoiets bestond) en hebben aangegeven
ons hierin te willen helpen. We werden in contact gebracht met een rouwverwerkingtherapeut
uit Leeuwarden en de afspraak gemaakt haar op de hoogte te houden en aan te geven wanneer
ze daadwerkelijk wat kan doen.

In december heeft de stichting een verkoop kunst & curiosa in het voormalig visserijmuseum
Aike van Stien georganiseerd. Hier hebben we een mooi bedrag voor de stichting binnen
gehaald. Ook hebben we daar de stichting kunnen promoten. Dit is als zeer positief
ontvangen. Ook hierdoor zijn weer toezeggingen gedaan.

Al met al een productief jaar. We hopen er volgend jaar meer structuur en beleid aan te geven
en stellen als doel zo spoedig mogelijk een plekje op Terschelling te realiseren. Toch is het
van belang alles goed en overwogen te bewerkstelligen zodat het misschien iets langer duurt,
maar dat het fundamenteel goed in elkaar zit.
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