
Stichting Vrienden van Het Venster  
heeft als doel Het Venster, indien  
nodig, van financiën te voorzien.  
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 2020 
diverse acties gehouden. Helaas waren 
dat er minder dan gebruikelijk.  
Daardoor was de opbrengst voor de 
Vrienden ook minder. 

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.

Oliebollenver-
koop
In plaats van de 
gebruikelijke 
Venstermarkt 
met daarbij 
een oliebollen-

verkoop, is er in september alleen een 
oliebollenactie geweest.  
Ook de boekenmarkt in december ging 
niet door, maar de oliebollenverkoop 
wel. De netto-opbrengst van september 
was € 726,- en van december was dat  
€ 874,-. 

Aanbouw Het Venster
In 2020 hebben de Vrienden een toezegging gedaan voor een deel van de 
financiering voor de aanbouw. Het bedrag wat nodig is om te kunnen starten 
is nog niet volledig binnen. Kijk voor meer informatie op:
www.hetvenster-nunspeet.nl/het-venster-2/uitbreiding-het-venster/. 
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Wervingsactie
De geplande wervingsacties konden 
niet doorgaan. We hopen dat dit in 
2021 weer mogelijk zal zijn. Wel zijn 
alle donateurs aangeschreven met 
het verzoek om over te gaan op  
betaling van hun jaarlijkse donatie 
via automatisch incasso. Een groot 
deel heeft hier gehoor aan gegeven 
en heeft ook het bedrag van de  
donatie verhoogd. Dank daarvoor!

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 2020 werd opnieuw  
veel frituurvet ingeleverd.

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.


