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Vet
Uw oude frituurvet is geld waard!  
Gebruikt frituurvet gaat helaas nog vaak  
in het riool. Dit is slecht voor het milieu,  
kost gemeenten veel geld en zorgt voor  
verstoppingen. Met gebruikt frituurvet kun je 
heel mooie dingen doen! Het kan worden  
gebruikt voor het maken van biobrandstof.  
Dit is schoner dan fossiele brandstoffen en er  
is tot 70% minder uitstoot van CO2 en fijnstof.  
In 2019 is er bij Het Venster meer frituurvet 
ingeleverd dan andere jaren. 
 
Wervingsactie 
De Vrienden hebben in 2019 een paar keer actie 
gevoerd om meer donateurs te werven.  
Tijdens een aantal bijeenkomsten en tijdens  
de Venstermarkt was het bestuur actief.  
Een aantal nieuwe donateurs heeft zich  
aangemeld. Zij kregen een mooie  
Vensterparaplu cadeau. 

Vensterkrant
Per kwartaal brengt Het Venster een  
Venster-Mantelzorgkrant uit waarin donateurs 
op de hoogte worden gehouden van de  
activiteiten van de Vrienden.  
Ook de giften worden hierin vermeld. 

Nieuwe acties
Het bestuur heeft in 2019 gekeken of er  
mogelijkheden zijn voor nieuwe acties.  
Een en ander is in voorbereiding. 



“...altijd gezellig!”
Jaarverslag 2019 Stichting  
Vrienden van Het Venster 

Stichting Vrienden van Het Venster heeft als doel  
Het Venster van financiën te voorzien, indien nodig. 
Dankzij de Vrienden kan Het Venster soms een extra 
activiteit of dienst uitvoeren, waar anders geen geld 
voor zou zijn. Dankzij de Vrienden wordt extra  
personeel ingezet voor de Nunspeetse samenleving. 
We zijn dankbaar voor de giften en de donaties die 
onze Vrienden krijgen. Stichting Vrienden van  
Het Venster heeft in 2019 diverse acties gehouden. 

Worstactie
In februari en november zijn worstacties  
gehouden. Veel vrijwillige medewerkers hebben 
hun best gedaan zoveel mogelijk rookworsten,  
gehaktballen, erwtensoep en harde worst te  
verkopen ten behoeve van Het Venster.  
Vanaf september zijn er nieuwe coördinatoren  
actief. Ter vervanging van Reijer Westerbroek  
coördineert Piet Blom nu de worstenacties van  
Het Venster. Ter ondersteuning zijn in Elspeet  
dhr. en mw. J. Bossenbroek beschikbaar.

Boekenmarkten
Op 25 mei en 30 december hielden de Vrienden van 
Het Venster hun jaarlijkse boekenmarkten.  
Naast fervente boekenspeurders, kwamen ook  
buren en belangstellenden langs voor een  
stukje gezelligheid. De opbrengst van mei:  
€ 546,56 voor de boeken en € 193,54 voor de  
catering. De opbrengst van december:  
€ 395,00 voor de boeken en € 807,75 voor de  
catering en de oliebollen.  Vrijwilligers bedankt 
voor jullie inzet en gasten bedankt voor de 
 gezelligheid en de financiële opbrengst!! 

Venstermarkt
Op zaterdag 14 september j.l. hielden  
de Vrienden van Het Venster een prachtige  
Venstermarkt. Het was gezellig, er was een prima 
opkomst en het weer was uitzonderlijk mooi.  
We zijn dankbaar dat e.e.a. zo goed mocht  
verlopen en dat er zoveel ontmoetingen waren.  
Na aftrek van alle kosten mochten de Vrienden 
maar liefst € 4.763,19 bijschrijven.
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