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Stichting Vrienden van de Archipel (VvA) is in 2020 één keer, als voltallig bestuur, in vergadering bij 
elkaar geweest. T.g.v. de coronabeperkingen zijn enkele initiatieven tot een gezamenlijk overleg 
doorgeschoven of via de mail afgewikkeld. 
 
Activiteiten waar VvA zich in 2020 mee bezig heeft gehouden zijn: 

 VvA heeft financieel borg gestaan en bijgedragen aan het Jaarlijks Archipel Muziekconcours, 
een concours voor jong muzikaal talent, met een grande finale in het Muziektheater 
Eindhoven. 

 VvA heeft in 2020 wederom de zogenaamde ‘Vriendendienst’ uitgereikt, waarbij Locaties/ 
teams/ diensten een aanvraag konden indienen tot maximaal € 5.000 t.b.v. een 
(grootschalige) activiteit met cliënten. Met Samen beweegactiviteiten op locaties, de 
aanschaf van een snoezelkar voor Team Smaragd (Kanidas) en Vitual reality brillen voor 
dagbesteding Dommelhoef is deze Vriendendienst wederom een groot succes gebleken. 

 VvA heeft een bijdrage van 100 euro per locatie geschonken voor de presentatie van de 
kunstwerken van het Kunstproject met het van Abbemuseum. 

 VvA heeft de donaties welke geschonken zijn door Archipel medewerkers en vrijwilligers die 
af hebben gezien van hun kerstpakket geschonken aan het Parkinson project ‘Dansen met 
Parkinson’ (Dommelhoef). 

 VvA heeft 2000 tubes handcrème ter beschikking gesteld aan Archipelmedewerkers die 
vanwege de Corona hun handen op advies van Mark Rutte hun handen stuuk moesten 
wassen. 

 VvA heeft als alternatieve dagbestedingsactiviteit 500 boekjes ‘Vitamines voor de Geest’ 
geschonken voor de afdeling dagbesteding. 

 VvA heeft een bijdrage geleverd om Archipel cliënten te laten meevaren op AKTTIEVLOT De 
Waterengel. 

 
Daarnaast is eind 2020 gestart met een zoektocht naar vervanging van onze huidige 
penningsmeester. Deze heeft na vele jaren trouwe dienst aangegeven zijn penningmeesterschap 
voor de Stichting Vrienden van archipel te willen beëindigen. Deze zoektocht heeft in 2020 nog niet 
het gewenst resultaat opgeleverd en zal derhalve in 2021 worden voortgezet. 
 
De langlopende afwikkeling met de Stichting WOO (Welzijnsbevordering en Ondersteuning van 
Ouderen) is in goed overleg tussen Vrienden van Archipel en de penningmeester van Stichting WOO 
definitief afgewikkeld.  
Archipel heeft nog een geschil open staan met één van de voormalige leden van het bestuur WOO. 
Dit geschil blijft onder de aandacht van de Vrienden van Archipel. 
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