Planning werkzaamheden 2020
-

Opmaak en ondertekening Stichtingsakte
(feb-mrt 2020)
Aanvraag ANBI status, na registratie bij KvK
(mrt 2020)
Openen bankrekening
(mrt 2020)
Afspraken over tekst en opmaak flyer, logo en website (feb-mrt 2020)
Aantrekken ambassadeurs
Twee op landelijk niveau, drie vanuit de Bommelerwaard (feb-mrt 2020)
Inmiddels zijn onderstaande ambassadeurs aangetrokken:
• Rob Bruntink, freelance journalist/ hoofdredacteur en mede-initiatiefnemer van het
tijdschrift Pal voor U.
• Sander de Hosson, longarts en bekend om zijn columns en lezingen over zijn ervaringen
in de palliatieve terminale zorg
• Henny van Kooten, burgemeester van de gemeente Maasdriel
• Pieter van Maaren, burgemeester van de gemeente Zaltbommel
• Coert Zondervan, notaris te Zaltbommel

-

Brief sponsoring
Brief netwerk van zorgaanbieders
Brief bedrijven/ondernemers over materiële zaken
(manden + attributen)

(mrt 2020)
(mrt 2020)
(mrt-apr)

Met het netwerk en met de bedrijven vinden gesprekken plaats, zodra de flyers gereed zijn.
PR en Promotie
• Berichtgeving in de regionale pers
• Verkenning mogelijkheden van social media
-

(apr)
(apr- mei)

Start operationele fase
(1 juni 2020)
Terugblik bevindingen 2020 en opmaak activiteiten 2021 (dec 2020)

Coronacrisis
In verband met het uitbreken van de coronapandemie zijn de activiteiten tijdelijk stilgelegd.
Afhankelijk van de duur van de getroffen maatregelen zal een nieuwe planning worden gemaakt
voor de activiteiten van de stichting.

www.waakmand-bommelerwaard.nl

Uitgevoerde activiteiten
Vanaf de oprichtingsbijeenkomst tot aan de coronacrisis zijn o.m. de volgende activiteiten
uitgevoerd:
- Gesprekken met notaris en oprichting stichting
- Inschrijving in het Handelsregister
- Productie flyer, (sponsor)brieven en website in samenwerking met tekstschrijver en
vormgever
- Benaderen ambassadeurs
- Benaderen potentiële sponsors/donateurs (twee organisaties hebben al toezeggingen gedaan)

Begroting/opzet kosten voor 2 jaar Stichting Waakmand Bommelerwaard
De totale kosten voor de eerste twee jaar zijn begroot op € 7828,00. Bij de oprichting van de
stichting worden o.m. kosten gemaakt voor briefpapier, PR, kantoormaterialen, tekstschrijver en
DTP, drukwerk flyer enz.
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