JAARVERSLAG 2016
STICHTING FEDELI
ACTIVITEITEN 2016
-

Jonge weduwe lunches
Babbelkoffie
Open eettafel
Lazy Afternoon
Soep & Gezelligheid
Stamppot en Gezelligheid
Modeshow ism Vita

6x
12x
5x
3x
1x
1x
1x

10 gasten
15/20 gasten
10 gasten
12 gasten
10 gasten
10 gasten
20 gasten

totaal 60 gasten
totaal 300 gasten
totaal 50 gasten
totaal 36 gasten
totaal 10 gasten
totaal 10 gasten
totaal 20 gasten

-

Nieuwe WP website
Nieuwe flyer/visitekaartjes
Nieuwe beachvlag
Bestuur eigen email account.
Advertenties Aalsmeer Vandaag
Stand Wintermarkt Inner-Art
Stand Wintermarkt Aalsmeer
Artikel Nieuwe Meerbode Uithoorn ‘Wat doet Stichting Fedeli?’ mei 2106.
Artikel Witte Weekblad ‘De wereld een beetje mooier maken’ Oktober 2016.
Artikel Aalsmeer Vandaag, november 2016.

PR

BESTUUR
Uit
In
In
Ambassadeur

Helen Krul
Claire Cannegieter
Jeanne Skolova
Marja Spaargaren
Vickie Bartlett

Het bestuur is in 2016 vier keer bij elkaar gekomen voor een bestuursvergadering.
VERANDERING
KvK 58932852 – ABN AMRO Bank – NL78ABNA.041.79.67.306

In augustus 2016 is de huiselijke Babbelkoffie verhuist naar de huiskamer van De Oude
Veiling in Aalsmeer. Door deze verandering is het bezoek van mensen aan de Babbelkoffie
aanzienlijk verhoogd. Daarnaast biedt deze ruimte ons de mogelijkheid om samen te
werken met andere organisaties. In het najaar hebben wij twee keer een proeverij gedaan
met de Taarten van Maarten.
ONZE DROOM
Onze droom blijft dat elk mens zich vrij voelt om zichzelf te zijn en lief te hebben. Een
gelukkig bestaan voor ieder mens. Wij zetten alles in het werk voor de weg naar simpele
hartelijkheid en emotionele betrokkenheid voor ons allemaal. Onze droom.
VOORUITBLIK
Met vreugde in ons hart blijven wij gemiddeld drie activiteiten per maand organiseren voor
meer verbinding in onze samenleving. De deelneming aan de activiteiten is tegen een
kleine vergoeding. Onze wens is om zowel de eettafels als de Lazy Afternoon
bijeenkomsten op den duur, net zo als de Babbelkoffie, uit de huiselijke omgeving te
verhuizen naar een meer socialere plek.
DANKBAARHEID
Wij zijn dankbaar dat Stichting Fedeli meer gezien en gehoord wordt in de samenleving.
Tevens zijn wij dankbaar voor alle samenwerkingsverbanden die dit jaar tot stand zijn
gebracht. Een onbetaalbare verbinding!
Maar het meest danken wij alle mensen die in 2016 de deur van Stichting Fedeli hebben
gevonden om meer verbinding met de ander te maken en hopen van harte dat ze in 2017
dat ook weer zullen doen.
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