
 

Verslag van activiteiten 

 

Dela organiseert jaarlijks een aantal vaste activiteiten. Deze staan hieronder genoemd. 

Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het fonds. Ook worden 

hier medewerkers gevraagd om zich als vrijwilliger in te zetten tijdens de activiteit of bij 

de organisatie van deze activiteiten.  

 

Overzicht data jaarlijks terugkerende activiteiten : 

Organisatie Gouden Venus van Milo november 2019 -> verzet naar maart 2020 

Organisatie Glow met De Zonnebloem november 2019  

Organisatie Kerstactie voor Voedselbank december 2019  

 

Activatie teams voor teamactiviteiten:  

 

1 Samen koken Hoe gezellig is het om samen met kinderen en ouderen te bakken en 

samen de gebakken appeltaart op te eten met bijvoorbeeld ouderen uit het 

woonzorgcentrum in de buurt?  

 

2. Naar de kinderboerderij Samen met mensen met een beperking steken we de handen 

uit de mouwen en zorgen we voor lachende gezichten van de bezoekers. Dit kan zijn van 

stallen uitmesten tot het schilderen van de hokken.  

 

3. Kun je nog zingen, zing dan mee  

Nodig ouderen uit een zorginstelling of deelnemers van de Zonnebloem en kinderen of 

jongeren uit voor een gezellige middag. Onder het genot van (live) muziek, een hapje en 

een drankje hebben zij een heerlijk uitje. Samen met vrijwilligers zorgen jullie ervoor dat 

de hapjes en drankjes uitgeserveerd worden.  

 

4. Geef een cadeau Voor veel gezinnen met kinderen die onder de armoedegrens leven is 

Sinterklaas en kerst vieren niet vanzelfsprekend. Dit lossen wij helaas niet op maar we 

kunnen samen met mensen met een beperking deze kinderen wel een mooiere kerst 

bezorgen door ze een cadeau te geven. - Ook dit jaar worden er tussen de 400 en 450 

cadeautjes onder de kerstboom op het hoofdkantoor van DELA verzameld. Collega’s van 

team corporate communicatie en vrijwilligers van de Zonnebloem Jongeren komen mee 

helpen de cadeautjes in te pakken.  

 

5. Zelf iets organiseren? Staat jullie activiteit hier niet bij maar hebben jullie er wel 

ideeën over? Wij laten creativiteit graag stromen. Als jullie een project weten waarbij 

verbinden van generaties centraal staat, dan horen wij dat graag.  

 

Meer activiteiten leest u op de website en op de Facebook pagina van het DELA Fonds.  

Website: https://www.dela.nl/over-dela/dela-fonds/voorbeeldprojecten 

Facebookpagina: https://www.facebook.com/delafonds  

https://www.dela.nl/over-dela/dela-fonds/voorbeeldprojecten
https://www.facebook.com/delafonds


 

Resultaat In 2019 hebben we tot 31 december 249 aanvragen ontvangen. Dit zijn 

aanvragen van verschillende verenigingen en stichtingen uit Nederland. 4 vrijwillige 

ambassadeurs bezoeken 80% van de activiteiten. 


