
Stichting Dustin Wentzel 

Ringovenlaan 45, 4161 BS Heukelum, Tel. 06-10081258, e-mail info@dustinwentzel.nl 
 
 
Bestuursvergadering van Stichting Dustin Wentzel op 14 januari 2020. Aanvang 20.00 uur. 
Locatie: Leerdamseweg 49, Asperen. 
 
NOTULEN: 
 

1. Opening. 
De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering en heet allen hartelijk welkom. 
Voor de goede orde: de vergadering ziet op de jaren 2018 en 2019. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
Er wordt niets toegevoegd aan de agenda. 

 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen binnengekomen stukken. 
 

4. Notulen vorige vergadering 
Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 
 

5. Financiën / cijfers 2018 en 2019 
De penningmeester licht de financiën/cijfers toe m.b.t. 2018: het overzicht is duidelijk 
en spreekt voor zich. Er wordt decharge verleend aan de penningmeester. 
De penningmeester licht de financiën/cijfers toe m.b.t. 2019: rentepercentage gaat 
hard naar beneden. Donatie van € 2.500 voor project ‘Sanne van Schaik’ Het 
overzicht is verder duidelijk en spreekt voor zich. Er wordt decharge verleend aan de 
penningmeester. 
Er is voldoende geld beschikbaar voor andere projecten, dus wij blijven alert. 

 
6. Projecten 

Donatie ‘Sanne van Schaik’ ad € 2.500,00. De vrouw van de voorzitter vernam van de 
situatie van Sanne van Schaik via de krant en attendeerde de voorzitter erop. Project 
kwam zeker in aanmerking voor een donatie van onze stichting.  
Qua andere potentiële projecten is het rustig. 
 

7. Website 
De benodigde stukken, zoals de jaarcijfers en notulen zullen op de website worden 
geplaatst. De voorzitter zal ervoor zorgdragen dat het op de website zal worden 
gepubliceerd. 
Als wij nog foto’s krijgen van het project ‘Sanne van Schaik’ dan zullen die ook nog op 
de website worden gezet. 
 
 
 



 
8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

De penningmeester merkt op dat zijn dochter werkt op de kinderafdeling van het 
Antonius Ziekenhuis, alwaar wellicht ook nog projecten zijn/komen die de stichting 
kan ondersteunen. Wij houden het in de gaten. 
 

9. Vaststellen volgende bijeenkomst 
Donderdag 10 december 2020 te 20:00 uur. 
 

10. Sluiting. 
De voorzitter sluit om 21:15 uur de bijeenkomst. 

 
 


