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De Stichting Vrienden voor Purmerend heeft als doel om de sociale cohesie 
tussen burgers van Purmerend te verbeteren. Voorts ondersteunt de Stichting 
de eenzame, oude en kwetsbare mensen in Purmerend in financiële of 
daadkrachtige zin. 
 
De Stichting heeft hiertoe een aantal activiteiten ontwikkeld: 
 

● Via de Stichting Tongen in Purmerend hebben wij ons ingezet voor de 
verstrekking van 450 gratis maaltijden aan oude, eenzame of kwetsbare 
inwoners van Purmerend. Het evenement vond plaats op 23 april. 

● De organisatie van de Haring en Meer Partij die op 21 juni 2018 heeft 
plaats gevonden bij restaurant de Stallen op de Koemarkt te Purmerend. 
Het batig saldo van deze partij is aangewend voor de doelen die de 
Stichting nastreeft. Alhoewel deze activiteit eveneens de sociale cohesie 
van inwoners in Purmerend verbetert, moet dit evenement gezien 
worden als een netwerk evenement voor het Purmerendse bedrijfsleven. 
De bedrijven die de Haring en Meer partij hebben gesponsord en/of 
hebben bezocht, zijn wij bijzonder erkentelijk omdat het ons in staat stelt 
onze doelen te verwezenlijken. Voorts heeft de Gemeente Purmerend de 
Stichting geweldig gesteund in financiële en daadkrachtige zin. 

● In de week van 11 t/m 15 juni zijn bestuursleden van de Stichting bij 6 
zorginstellingen op bezoek geweest om nieuwe haring te laten proeven 
vanaf een heuse haringkar. Het waren bijeenkomsten in de 
gemeenschappelijke ruimten van de zorginstellingen. Voorts waren er 
hapjes en drankjes en was er accordeonmuziek. Circa 700 mensen  zijn 
hiermee bereikt en hebben een leuke middag beleefd. 

● Het bestuur heeft in juni ondersteuning verleend aan de 
rolstoelvierdaagse van de Zorginstelling Novawhere te Purmerend. 

● Op 31 oktober is er een sponsorbijeenkomst geweest in de Lutherse kerk 
te Purmerend. De bijeenkomst was bedoeld om de banden met de 
bedrijven die ons sponsoren, aan te halen. De bestuursleden hebben de 
maaltijd uitgeserveerd zodat er bespaard werd op personeelskosten. 
Voorts is een deel van de kosten van de avond door de bestuursleden 
gefinancierd.  

● Er is in december een donatie gedaan van 500 euro aan de 
Buurtvereniging Vijfmaster ter financiering van de Sinterklaasintocht. 



● In december is een donatie gedaan van 2250 euro voor zonwering van 
het inloophuis  “Wij Allemaal” voor kankerpatiënten.  

 
Er waren een aantal bestuurswisselingen. Ron Mulders en Harry Jutte hebben 
de Stichting verlaten. Wij danken hen voor hun inzet. Toegetreden zijn Frits Dix 
en Bart Tishauser waardoor de Stichting samen met Jeroen Riemeijer, Kees 
Stam, Co Boots, Richard van Alphen, Bart Kuipers en Hans van Gelder nu uit 8 
leden bestaat. 
 
Voor 2019 stelt de Stichting zich grotendeels dezelfde doelen als in 2018. Een 
toegevoegd evenement is het gratis bezoek van 200 eenzame, oude of 
kwetsbare mensen aan de Keukenhof in mei. 
 
Met dank aan alle bestuursleden voor hun inzet! 
Hans van Gelder 
Voorzitter 
9 mei 2019 
 
  


