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Voorwoord  

Het jaar 2020 was voor het DELA Fonds een bijzonder jaar. In maart 2020 bestond het 

Fonds 13 jaar en ging het hele land in lockdown. Dat was een bijzondere en bizarre situatie. 

Voor de activiteiten van het Fonds betekende dit dat elkaar ontmoeten, wat zo goed past 

binnen het thema, niet kon. Hierdoor merkten we dat collega’s creatieve andere manieren 

zochten om toch in contact te komen. Door een serenade te zingen, een kaartje te sturen 

een ontbijtje te maken of een zomers pakketje te maken.  

2020 was ook het eerste jaar waarin we met één thema werkten: ‘Verbinden van 

generaties’ en sloten we het thema “onbeperkt” af. Tijdens de eerste vergadering van de 

Raad van Toewijzing in maart hebben we de laatste projecten voor het thema ‘Onbeperkt’ 

besproken en beoordeeld. Door het jaar hebben we veel mooie corona proof 

projectaanvragen ontvangen, zoals koken voor ouderen door mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt in samenwerking met een vrijwilligersorganisatie voor jongeren die 

vervolgens de maaltijden bij de ouderen brachten of een aanvraag voor een duo fiets 

waarbij jong en oud samen kunnen fietsen. Een aanvraag voor een modeshow waarbij 

studenten kleding maakten voor ouderen en de ouderen deze tijdens een online modeshow 

lieten zien.  

Traditiegetrouw sloten we het jaar af met een de cadeauactie voor kinderen uit gezinnen 

die zijn aangesloten bij de Voedselbank. Een actie die we vanuit DELA in 2020 voor de 7e 

keer organiseerden en waarmee we veel gezinnen een hart onder de riem staken.  

Wij hopen dat u plezier beleeft aan het lezen van dit verslag en het u inspiratie geeft tot 

activiteiten waarbij het ‘verbinden van generaties’ centraal staat.  

 

Edzo Doeve 
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1 Bestuursverslag 

Voor u ligt het Bestuursverslag van Stichting DELA Fonds over het jaar 2020. In 2020 

werkte het DELA Fonds met het thema ‘Verbinden van generaties’.  

 

Uitleg thema ‘Verbinden van generaties’ 

 

Bij coöperatie DELA is het ideaal van onderlinge verbondenheid en solidariteit nog 

onverminderd aanwezig. DELA richt zich al bijna 85 jaar op het verbinden van generaties 

en doorgeven van herinneringen, ervaring, waarden etc. Toch brengen de meeste mensen 

het grootste deel van hun tijd door met uitsluitend leeftijdsgenoten. Hoewel er in Nederland 

zes generaties naast elkaar leven, is onze samenleving zodanig ingericht dat, behalve in 

families, contacten tussen generaties steeds minder plaatsvinden. Door vanuit het DELA 

Fonds generaties actief te gaan verbinden en meer van elkaars kwaliteiten gebruik te laten 

maken, wil DELA bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet en 

kan meedoen. 

 

2.1 Doelstelling 

 

De Stichting DELA Fonds is op 29 maart 2007 opgericht en heeft ten doel: Het (financieel) 

zonder oogmerk van winst ondersteunen van goede doelen in Nederland waaronder 

begrepen, doch niet beperkt, het ondersteunen van charitatieve, culturele, 

wetenschappelijke dan wel (algemeen nut beogende) instellingen, personen of groepen 

van personen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, een en ander 

zoals ook verwoord in de door de Raad van Commissarissen en de ledenraad van DELA, 

Coöperatie voor het Verzekeren en Verzorgen van Begrafenissen en Crematies U.A. 

geaccordeerde beleidsnotitie, gedateerd zestien november tweeduizend zes. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

- fondsen te verdelen over projecten van uiteenlopende goede doelen; 

- toezicht te houden op de besteding van de fondsen door deze goede doelen; 

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande doel in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
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2.2 Overzicht kernactiviteiten 

 

Achtergrond 

Met Stichting DELA Fonds, hierna te noemen het DELA Fonds, stimuleert DELA 

maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligerswerk bij haar verzekerden en 

medewerkers, met elkaar voor een ander. Het DELA Fonds voor goede doelen versterkt de 

oorspronkelijke gedachte ‘Draagt Elkanders Lasten’, die diep in coöperatie DELA geworteld 

is. Het Fonds is een van de pijlers waarmee het coöperatieve karakter van DELA 

uitgedragen kan worden. De eerste jaren richtte het DELA Fonds zich vooral op het geven 

van financiële ondersteuning, maar sinds 2012 komt goed doen voor een ander op de 

eerste plaats en is financiële steun daaraan ondergeschikt. In 2014 is het DELA Fonds 

gestart met een eigen domein, waarmee het zich onderscheidt van andere fondsen én 

aansluit bij de ambitie van DELA om in 2020 de meest betrokken coöperatie te zijn die het 

leven meer betekenis geeft. Dit domein is voor meer dan vijf jaar het thema Onbeperkt!, 

geweest. In 2019 is hier het domein ‘Verbinden van generaties’ bij gekomen. 

 

De kernactiviteiten van het Fonds zijn onder te verdelen in twee categorieën aanvragen. 

Aanvragen tot €1.500 en aanvragen vanaf €1.501 tot maximaal €10.000. Bij de eerste 

categorie wordt de aanvraag beoordeeld door de collega’s van het projectbureau en bij de 

tweede categorie door de Raad van Toewijzing, die vier keer per jaar projecten beoordeelt. 

Buiten deze twee categorieën van aanvragen faciliteren de medewerkers van het Fonds bij 

de organisatie en uitvoering van teamactiviteiten van collega’s van coöperatie DELA. 

 

Het aantal aanvragen in het jaar 2020 valt niet tegen ondanks de beperkende maatregelen 

vanuit de overheid i.v.m. COVID-19. We hebben gemerkt dat veel verenigingen en 

stichtingen creatief omgingen met het doen van een passende aanvraag.  

  

Het aantal aanvragen is toegenomen ten opzichte van 2019. Wij denken dat dit te maken 

heeft met de reikwijdte van het nieuwe thema. Het thema ‘Verbinden van generaties’ lijkt 

meer mensen aan te spreken dan het thema ‘Onbeperkt’. Uiteindelijk hebben 130 projecten 

een bedrag tot en met €1.500 toegewezen gekregen en 30 projecten een bedrag van 

maximaal €10.000.  
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Samenvatting van het aantal projecten ten opzichte van voorgaande jaren: 

 2020 2019 2018 2017 

Totaal aantal ontvangen 

projectaanvragen  

 

 

305 124 

Thema 

onbeperkt! 

125 

Thema 

verbinden van 

generaties 

399 

 

 

262 

 

 

 

Gemiddeld aantal aanvragen per 

maand 

25 10 10 33 21 

Aantal projecten toegewezen 160 69 60 350 172 

Aantal projecten afgewezen 145 55 65 49 89 

Aantal projecten < €1.500 130 51 48 221  

Nog in behandeling 0 0 0 0 1 

 

 

2.3 Activiteiten 2020 

 

2020 in beelden: 

 

Februari 2020: Carnavalshoeden versieren.  

 

Van Chaam tot Heerlen zijn op 8 locaties 

door collega’s en ouderen carnavals 

hoeden versierd. Meer dan 100! Deze  

hoeden lagen nog nieuw in de 

verpakking   in het magazijn, uit de tijd 

dat we bij DELA met dragers werkten. 

We hebben ze allemaal versierd en 

natuurlijk de polonaise gelopen! Bij 

Vitalis Wissehaege kwam Prins Carnaval 

de hoeden bewonderen en onze DELA 

collega in Chaam was prinses carnaval 

en heeft samen met haar gevolg hoeden 

versierd in een woonzorgcentrum in 

Chaam.  
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September: de Zing bus 

 

Eindelijk was het dan zover, een activiteit 

waar veel ouderen naar uit keken. En dat 

was terecht. Want hoe vaak wordt er een 

serenade voor je gezongen door een 

zangeres vanaf een cabrio bus? Op meer 

dan tien adressen zong Bertine voor de 

ouderen van Stichting met je hart. Na het 

optreden konden de ouderen nagenieten 

van het mini bezoekje met een lekker 

gebakje. Dat was echt genieten geblazen!   

     

 

 

December: Kaartjesactie 

 

Dit jaar hebben we voor het eerst een 

kaartjes actie georganiseerd. Collega’s 

konden voor de schoolklassen van hun 

kinderen kaartjes aanvragen. De kaartjes 

werden geschreven en getekend voor 

ouderen in woonzorgcentra in de buurt 

van de scholen. Een hartverwarmende 

actie die door de ouderen als heel welkom 

werd ontvangen. We verstuurden met z’n 

allen bijna 11.000 kaartjes. 
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December 2019: Kerstcadeau actie 

 

Meer dan 750 kinderen konden we ook dit 

jaar blij maken met een kerstcadeau. 

Samen met de ASML foundation hebben 

we cadeautjes gekocht voor kinderen die 

via hun ouders aangesloten zijn bij de 

Voedselbank in Eindhoven en in de regio. 

Samen met collega’s en hun kinderen, 

hebben we alle cadeautjes ingepakt en 

klaar gemaakt om uit te delen.  

 

2.4 Resultaat activiteiten 

 

Het resultaat van deze activiteiten is te tellen in het aantal deelnemers wat hieraan 

meegedaan heeft oftewel het aantal mensen wat we bereikt hebben door een donatie te 

doen aan de vereniging of stichting die een activiteit organiseerde waar zij aan mee konden 

doen.  

Overzicht 2020: 2020 2019 2018 2017 

Aantal werknemersvrijwilligers  223 264 265 262 

Aantal teamactiviteiten 15 22 4 18 

Aantal teams DELA Doe goedweek 0 0 38 24 

Aantal leden Raad van Toewijzing 5 6 5 6 

Aantal ambassadeurs 4 5 5 5 

Aantal uren ingezet voor maatschappelijke organisaties 822 741 Niet 

bekend 

Niet 

bekend 

 

2.5 Bestuurlijke voornemens 2020 

Voor het jaar 2020 hadden we buiten het toekennen van de donaties en het organiseren 

van teamactiviteiten voor collega’s, het voornemen om het DELA Fonds verder te 

professionaliseren. We willen zoveel mogelijk tijd besteden aan activiteiten die direct 

bijdragen aan de activiteiten en steeds minder bezig zijn met de administratie erom heen. 

We zijn slimmer gaan werken. Een voorbeeld hiervan is online aanvragen indienen. Dat 

scheelt veel tijd. Die tijd zat in het administratieve werk wat in 2020, in 12 uur per week, 

gedaan werd door collega Daphne Marinus. Haar werkzaamheden voor het Fonds zijn 

komen te vervallen per 1 januari 2021.  
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2.6 Aanvraag & vrij besteedbaar vermogen 

 

Subsidieaanvrager 

In het verleden kon iedere DELA-verzekerde en –medewerker in Nederland een 

subsidieaanvraag doen. Het toekennen van een bijdrage kon op die manier gezien worden 

als ledenvoordeel. Het was ook mogelijk voor niet-DELA-leden om een DELA-lid of –

medewerker te vragen om als ambassadeur op te treden. Omdat sommige mensen met 

een beperking niet de financiële middelen hebben om een uitvaartverzekering af te sluiten 

en/of geen netwerk hebben waarin ze een DELA-lid kunnen vragen om hen te 

ondersteunen, is in de vergadering met het bestuur van 22 februari 2016 besloten dat 

iedereen in Nederland een subsidieaanvraag kan doen. 

 

Bedrag 

Het fonds staat open voor volledige of gedeeltelijke steun aan kleine projecten en zal aan 

grote projecten mogelijk een deel bijdragen, bij voorkeur geoormerkt voor een onderdeel 

dat ten goede komt aan de inbreng van vrijwilligers, bijvoorbeeld een onkostenvergoeding, 

training of benodigde materialen. Financiering van een project vindt in principe maximaal 

gedurende 1 jaar plaats. Indien er sprake is van een jaarlijks terugkerend project, dan zal 

het fonds zich daaraan voor maximaal 3 jaar verbinden. In dat geval dient ieder jaar een 

nieuwe projectaanvraag ingediend te worden. Het maximale bedrag dat aan een project 

kan worden toegekend is in 2020 voor het thema ‘Verbinden van generaties’ maximaal 

€10.000. Bij het thema ‘verbinden van generaties’ is dit bedrag zo ingesteld omdat de 

kosten van de activiteiten lager zijn dan we andere jaren merkten bij het voorgaande 

thema. Met het thema ‘Verbinden van generaties’ willen we graag de kleinere verenigingen 

en stichtingen in Nederland bereiken die het verschil maken door ontmoetingen te 

organiseren tussen verschillende generaties die elkaar in het dagelijks leven misschien niet 

zo snel tegen komen. Dat dat gelukt is, is zichtbaar in de aantallen aanvragen die een 

donatie hebben ontvangen.  

 

Het werkgebied 

Projecten dienen in Nederland uitgevoerd te worden. 

 

Vrij besteedbaar vermogen 

Het vrij besteedbaar vermogen van het DELA Fonds is €301.527  
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2.7 Interne organisatie structuur 

 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie (3) leden, te weten bestuurslid A, B en C. 

Bestuursleden worden benoemd door het bestuur van Coöperatie DELA (of DELA Holding 

NV), al dan niet uit haar midden.  

 

Bestuursleden worden voor de tijd van vier jaren benoemd en kunnen daarna terstond 

opnieuw worden benoemd, zulks rekening houdende met de hiervoor genoemde 

voorwaarden.  

 

Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting, waaronder het beheren van het 

vermogen van de Stichting.  

 

In de 2020 werd het bestuur gevormd door de volgende directieleden en manager van 

coöperatie DELA: Edzo Doeve, Godelieve van Velsen en Véronique Klaassen. Het bestuur 

is onbezoldigd. In 2022 zal de verlening van de posities van de bestuursleden besproken 

worden en verlenging of vervanging in gang gezet worden.  

 

Raad van Toewijzing 

Een Raad van Toewijzing oordeelt over de subsidieaanvragen voor het fonds. De Raad van 

Toewijzing bestond in 2020 uit vijf leden, waarvan één medewerker van DELA en één lid 

van de algemene vergadering. De overige leden kenmerken zich door een brede 

maatschappelijke positie. De Raad van Toewijzing oordeelt in de geest van de 

doelstellingen van het fonds en legt verantwoording af aan het Bestuur. Ieder lid van de 

Raad van Toewijzing ontvangt per jaar een vergoeding van €1.100 met uitzondering van 

de medewerker van coöperatie DELA die het raadswerk onbezoldigd doet. 

De Raad van Toewijzing bestond in 2020 uit 5 leden, de dames Marjolijn Daverveld 

(voorzitter), Karin Wagt en Lucienne Verel, waarbij Karin lid is van de algemene 

vergadering en Lucienne medewerker is van coöperatie DELA. Daarnaast waren de heren 

Louk van Rijswijk en Ed van Hoorn lid van de raad. De maximale termijn om zitting te 

hebben in de Raad bedraagt twee periodes van vier jaar. Halverwege 2020 hebben 

Marjolijn Daverveld en Ed van Hoorn hun positie voor de Raad van Toewijzing per 1 januari 

2021 vacant gesteld. Via de website van de coöperatie ontvingen wij meer dan 75 reacties 

op de vacature Lid Raad van Toewijzing. Na een selectieprocedure zijn drie nieuwe leden 

aangesteld. Zo is de Raad van Toewijzing in 2021 weer volledig.  

Ambassadeurs 
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Er zijn er vier ambassadeurs die op 

vrijwillige basis 80% van de projecten 

bezoeken. Dit zijn de dames Caro Dings 

en Monique Schippers en de heren 

Eduard van Geest en Wilco Giesen. We 

ontmoeten elkaar vier keer per jaar om 

de te bezoeken projecten te bespreken.  

 

Dagelijkse gang van zaken 

De dagelijkse gang van zaken van het Fonds was in 2020 in handen van Anna-Geertje van 

Eert, manager van het DELA Fonds, en Brigit Vonk, Henrieke van Dooren-Slegers en 

Daphne Marinus. Brigit Vonk en Henrieke van Dooren-Slegers coördineren het 

projectbureau en Daphne Marinus ondersteunt hen daarbij met administratieve 

werkzaamheden. Voor 2020 behandelden zij de subsidieaanvragen en communiceerden 

met aanvragers, de Raad van Toewijzing en andere relevante stakeholders. Daarnaast 

stimuleerden zij medewerkers en leden om iets goeds te doen voor een ander. De manager 

legde verantwoording af aan het Bestuur. Bij het DELA Fonds zijn in 2020 4 werknemers 

actief. In totaal is dit voor 92 uur per week. Dit is 2,3 Fte.  

 

Fondsenwerving 

In 2020 bedroeg de donatie van DELA €300.000 voor de financiering van projecten. Met 

de baten uit het vermogen van het fonds worden de meerkosten van projecten, de 

exploitatiekosten en de kosten van externe adviseurs van het fonds gefinancierd. De 

coöperatie betaalt de salariskosten van de manager van het fonds en marketing- en pr-

kosten.  

 

Werknemersvrijwilligers 

Jaarlijks mogen al onze DELA collega’s zich inzetten voor het goede doel door mee te doen 

aan een activiteit (al dan niet op maat gemaakt) die passend is bij het geldende thema.  

In 2020 heeft 14% van de collega’s een dag of dagdeel werknemersvrijwilligerswerk 

gedaan. In 2019 was dit 17%. Bij acties, zoals de kerstkaarten actie en de kerstcadeauactie 

zetten 100 collega’s zich in voor goede doelen in Eindhoven.   

 

2.8 Risico’s en onzekerheden 

 

Inkomsten uit private middelen 
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Af en toe ontvangen wij een donatie van een prive persoon die het Fonds een warm hart 

toe draagt. In het jaar 2020 hebben wij geen donaties ontvangen.  

 

Samenwerking met andere maatschappelijke organisaties 

In het jaar 2020 hebben we samen gewerkt met Stichting Samen voor Eindhoven. 

 

Om te voorkomen dat het DELA Fonds onderhevig raakt aan fraude, hebben we aan aantal 

voorwaarden opgesteld:  

• Voor alle projecten in 2020: via website een aanvraagformulier aanvragen en een 

aanvraag indienen via email adres: info@delafonds.nl  

• Vanaf medio februari 2021 geldt voor projecten in 2021: via de button op de website 

delafonds.nl een aanvraag indienen. 

• Voor alle projecten: donatie wordt overgemaakt op een rekeningnummer van een 

vereniging of stichting of organisatie. Nooit op een privé rekeningnummer. 

• Voor projecten ≥ € 5.000 - € 10.000: begroting toevoegen bij aanvraag en 

getekende donatieverleningsovereenkomst overleggen voordat factuur betaald 

wordt. 

• De factuur die ingestuurd wordt, moet voorzien zijn van het projectnummer en 

kostenplaatsnummer van het DELA Fonds (11.500) 

• Vanuit het DELA Fonds nemen we geen facturen in behandeling waar BTW op 

berekend wordt. 

• Een factuur moet binnen een half jaar na toekenning ingestuurd worden. Daarna 

komt de donatie te vervallen. 

• De administratie hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. 

• 80% van de projecten wordt bezocht door onze ambassadeurs. 

  

mailto:info@delafonds.nl
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Project Bevestiging Betalingsafspraak  Financiële 

verantwoording 

 

Projectaanvraag 

≤ € 1.500 

 

Toewijzingsmail met 

verzoek om factuur, 

verantwoording achteraf aan 

Raad van Toewijzing(RvT) 

 

 

Na ontvangst factuur 

 

Digitaal beeldmateriaal 

 

Projectaanvraag 

>€1.500 en < € 

10.000  

 

Toewijzingsmail met 

betalingsafspraak, verzoek 

om factuur en eventuele 

tegenprestatie(s) n.a.v. 

besluit RvT 

 

 

In principe zonder 

voorbehoud. Door 

management in overleg 

met RvT 

 

Globale (financiële) 

eindrapportage 

 

2.9 Financiën 

 

Eigen vermogen  

Het eigen vermogen van het fonds bedraagt per balansdatum 2020: €301.527,00   

 

Staat van baten en lasten/lasten/projecten  

Zoals uit bijgaande jaarrekening blijkt, is in 2020 in totaal aan 160 projecten een bedrag 

van totaal €353.716 toegezegd. €140.033 aan projecten met een aanvraag <€1.500 en 

€213.683 aan projecten >€1.500 

 

In 2020 heeft er een vrijval plaatsgevonden van projecten uit voorgaande jaren met een 

bedrag van €20.812. In totaal zijn de projectlasten in 2020 €488.149.   

 

Verschil tussen werkelijk & begroot 

Het werkelijke resultaat is €191.447 lager dan begroot doordat enerzijds de overgebleven 

gift van 2019 ten onrechte bij de begroting van 2020 was opgeteld. Anderzijds waren de 

beheerskosten niet in de begroting opgenomen. In de begroting voor 2021 zijn deze punten 

verbeterd waardoor het werkelijke resultaat over 2021 meer in lijn zal liggen met de 

begroting. 

 

Voor 2020 zijn er geen bijzondere baten en lasten te vermelden.  
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2.10 Ontwikkelingen 2020 

 

In 2020 is de samenwerking met de coöperatie verder uitgebreid door medewerkers de 

mogelijkheid te bieden om in de vorm van teamactiviteiten tijdens werktijd 8 uur per jaar 

vrijwilligerswerk te doen, passend binnen het thema ‘Verbinden van generaties’.  

Sinds 2017 is er een koppeling gemaakt tussen de activiteiten van het fonds en het MVO-

beleid van de coöperatie. Er zijn vanaf dat moment stappen gezet voor een nieuw thema 

dat beter aansluit bij de kernactiviteiten van DELA. Het Fonds is sinds 1 januari 2018 

onder gebracht bij de afdeling Corporate Communicatie van coöperatie DELA. We merken 

dat het thema ‘Verbinden van generaties’ goed aansluit bij de coöperatie en het ook voor 

collega’s een toegankelijk thema is om teamactiviteiten binnen te organiseren.   

 

Om meer publiciteit voor het fonds te genereren waren we in 2020 voornemens om 20 

filmpjes van activiteiten op te nemen in samenwerking met de Clipjesfabriek. Omdat 

ontmoeten centraal staat bij het thema hebben we maar een paar filmpjes kunnen 

maken.  

 

Gouden Venus van Milo 

Op 28 maart 2020 heeft het NOV, de organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor 

het uitreiken van de vrijwilligersprijzen, de Gouden Venus van Milo uitgereikt aan Nuran 

Florissen-Kapikiran. Deze onderscheiding is bedoeld voor de meest inspirerende 

Nederlander met een beperking die iets goeds doet voor de Nederlandse samenleving. In 

2021 zal er weer een Gouden Venus van Milo worden gekozen. Ten tijde van het schrijven 

van dit verslag is de verkiezing hiervoor in volle gang.  

 

Communicatie  

De social media berichten van het Fonds hebben de collega’s van het projectbureau 

gepubliceerd. Onze ambassadeurs hebben gezorgd voor content voor die berichten door 

de meeste projecten online te bezoeken.  

De Clipjesfabriek is sinds het najaar van 2017 aangetrokken voor het maken van filmpjes 

voor het fonds. Zij maken jaarlijks 10 filmpjes van projecten. Voor 2020 hadden we 20 

filmpjes afgesproken. Dat is vanwege COVID-19 niet gelukt. Het bleek te veel omdat we 

veel projecten niet live konden bezoeken om te filmen. Hierdoor nemen we 5 filmpjes van 

2020 mee naar 2021.  

Ook zijn er in 2020 in de Kroniek, nieuwsbrief LEEF en in personeelsblad Voor Elkaar 

artikelen verschenen over het DELA Fonds.  
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Teamactiviteiten  

Dit jaar hebben 15 teams deelgenomen aan teamactiviteiten, zoals carnavalshoeden 

versieren, ontbijten maken, zingen voor ouderen, tafelkleedjes maken voor ouderen voor 

de zomer met een verrassingspakketje erbij, kerstpakketjes voor ouderen maken of 

cadeautjes inpakken voor de kerstcadeau actie.  

 

Vooruitblik naar 2021 

Voor 2021 hebben we al een heel aantal passende aanvragen ontvangen. We lopen 

hiermee bijna gelijk met het aantal aanvragen dat we in 2020 tot deze periode hebben 

ontvangen. Van een curling baan waar jong en oud samen kunnen curlen tot de aanschaf 

van een duofiets waar jong en oud samen op fietsen, van een stichting die ouderen 

uitnodigt voor ontmoetingen buiten de deur, tot samen kook en eet projecten. Ook voor 

knutsel activiteiten met jong en oud worden aanvragen ingediend. 2021 beloofd een jaar 

te worden waarin ontmoeten weer mogelijk is. Dat is zo passend bij het thema van het 

DELA Fonds, dat we het jaar met veel plezier tegemoet zien!  
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3. Dank en ondertekening bestuur 

 

Het bestuur spreekt zijn dank uit over de 

toewijding waarmee de Raad van 

Toewijzing de beoordeling van de 

projectaanvragen ter hand heeft 

genomen en de wijze waarop de manager 

van het fonds samen met haar 

medewerkers de activiteiten en 

aanvragen in 2020 in goede banen heeft 

geleid. 

 

Eindhoven, 9 juli 2021 

 

 

 

 

Edzo Doeve   Veronique Klaassen   Godelieve van Velsen 

 


