
JAARVERSLAG 2021

Met de hoop dat alles weer mogelijk zou zijn om met iedereen weer persoonlijk contact te hebben
pakte het de eerste maanden van dit jaar helaas weer anders uit. Covid 19 bepaalde nog steeds de
gang van zaken. Wel stonden er al diverse afspraken genoteerd.

Een verslag van een paar hoogtepunten.

Gemeente Terschelling

In het voorjaar zijn we op bezoek geweest bij Gemeente Terschelling voor de presentatie van
Stichting52Terschelling.
We werden allerhartelijkst ontvangen door Wethouder Jeltje Hoekstra en Dhr. E. Zijlstra.
In grote lijnen hebben we verteld hoe de stichting tot stand is gekomen en waar we nu meebezig
zijn.
Dat door het aanbod van Hans Ditzel het aandacht op het eiland gaat krijgen we het nu aan de
gemeente willen presenteren. Dat ook zij weten waar de stichting voor staat. Dat we stap voor stap
alles uitvoeren en dat het goed is nu al aandacht te schenken aan het einddoel het logeerhuis.
Ze luisterden aandachtig en geïnteresseerd naar ons verhaal en vinden het een mooi en bijzonder
initiatief. Ze waren erg onder de indruk. Al met al een fijn gesprek.

visrokerij Het Olde Ambaecht in Hoorn

Tweeënvijftig pond gerookte zalm voor het goede doel van Stichting52Terschelling
Eind november werd het bestuur van stichting52terschelling warm onthaald bij Hans en Quirina
Ditzel van het Olde Ambaecht in Hoorn. Onder het genot van “een bakkie” met een stuk echte
Deventer koek kregen wij het bedrag overhandigd van maar liefst 1014 euro!! Wij zijn hier super blij
mee!!
Elk jaar houden Hans en Quirina op hun trouwdag 22 oktober een speciale verkoopdag voor het
goede doel. Vorig jaar was het op hun 50 jarige huwelijk. Dit jaar was het thema 52 jaar samen en
het getal kwam mooi uit want het zit in de stichting52. Door het slechte weer ging de verkoopdag
helaas niet door. Het volgende hebben zij bedacht om toch een leuk bedrag uit de goede doelen
pot te toveren. 52 jaar samen, een jaar heeft 52 weken en doneren 52 pond gerookte zalm aan de
stichting52Terschelling in de vorm van een cheque t.w.v.1014 euro.
Hierdoor stond er ook een mooi redactioneel stukje in Weekblad de Terschellinger.

Gelukkig houdt het bestuur er nog steeds de moed in en leggen we ons neer bij de
omstandigheden die een ieder treft. Wel hebben we achter de schermen voorgang geboekt en
blijven enthousiast over de plannen van volgend jaar. Hopelijk kunnen we in 2022 daadwerkelijk
stappen zetten!!

Namens het bestuur,
Dianne Haverkamp.



Financieel jaaroverzicht 2021 stichting52terschelling

uitgaven inkomsten

saldo per 1 jan 2021 € 4809.12

bank. kosten - € 119.34
website hoasting - € 161.98
donaties € 1024.00

saldo per 31 dec 2021 € 5551.80


