
 

 

St. Vrienden van het Inloophuis Den Helder 

JAARVERSLAG 2022 

 

2022  was voor de Vrienden van het Inloophuis een jaar in het teken van 

herstel. Na de lange coronaperiode was het opstarten en zoeken naar 

mogelijke activiteiten.  

Ook het Inloophuis Den Helder ging langzaam weer open. Maar in ieder 

geval op een voorzichtige manier.  

Ook dit jaar geen SamenLoop. Het KWF heeft besloten alle SamenLopen in 

het land geen doorgang meer te laten vinden. De organisatiegroep in Den 

Helder is zich aan het reformeren. Met wel steeds het Inloophuis Den 

Helder als lokaal doel. Zij noemen zich Den Helder Staat.  

In september heeft Den Helder Staat samen met de Vrienden van het 

Inloophuis een verwendag georganiseerd voor gasten van het Inloophuis.  

De dag is als zeer prettig ervaren.  

De Vrienden van het Inloophuis waren ook vertegenwoordigd op de beurs 

in de Kampanje. Daar konden we publiciteit geven. Hebben gesprekken 

gevoerd met veel mensen. Dit heeft jammer genoeg geen nieuwe 

donateurs opgeleverd.  

Naast de bijdrage van de vaste donateurs, hebben we dit jaar ook giften 

gekregen van 2 kerkgenootschappen en een zeer ruime bijdrage van de 

vereniging medisch specialisten van het Noord West Ziekenhuis.  

 

De huidige samenstelling van het bestuur / leden werkgroep:  

Annemarie Saliha    voorzitter 

Liesbeth de Jong    secretaris 

Jenny van der Wal   penningmeester 



Saskia van Raalte   PR en sociale media 

Marianne Joustra  adviseur en de verbinding tussen het 

bestuur van het Inloophuis Den Helder 

en het bestuur van de Vrienden van

  

 

In 2022 heeft de st Vrienden van het Inloophuis de vaste jaarlijkse 

bijdrage van € 3000,- aan het Inloophuis Den Helder geschonken 

 

Voor 2023 zijn we voornemens 

• Minimaal 2 activiteiten om extra gelden te verwerven 

• Het aantal vaste donateurs te doen toenemen.  

• Samen met Den Helder Staat en Stichting Vaarkracht een boottocht 

organiseren voor gasten en oud gasten van het Inloophuis.  

• Overleg te plegen met het bestuur van het Inloophuis met als 

belangrijkste thema: nauwere samenwerking  

  

Fiscaalnummer: 85 08 60 568 

 

De Stichting is ANBI-geregistreerd zodat giften eventueel fiscaal 

aftrekbaar zijn. 

 

Het rekeningnummer is ; NL14ABNA0502333529 
 

Vrienden van het Inloophuis kunnen ons ondersteunen met een jaarlijkse 

donatie van € 25 

of meer of bijvoorbeeld € 5 per maand. 

Ieder jaar wordt er een nieuwsbrief verzonden en zal er een 

informatieavond/middag georganiseerd  worden voor de donateurs. 

 

 
 



 

 


