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Voorwoord  
Het jaar kon niet slechter beginnen. Veel te vroeg hebben we afscheid moeten nemen van onze 

geliefde en bevlogen voorzitter Jeanne Kal. Zij overleed na een kort ziekbed op 25 februari 2020. 

We waren daar nog in shock toen het corona virus zich aankondigde en de rest van het jaar 

beheerste. 

Alle activiteiten werden per direct stilgezet om besmettingen te beperken. 

 
      Ita Verweij - secretaris  

 

Jeanne Kal – voorzitter van 2014 tot 2019 

 
 
 
Bestuur  
 

Het bestuur in 2020 
Voorzitter tot 1 februari Jeanne Kal 

Voorzitter vanaf 1 augustus Thea Maas 

Secretaris     Ita Verweij 

Penningmeester   Henny Tessels 

Coördinator activiteiten  Wim Blokland 

Coördinator bezoekwerk Lucas van Leijden 
          Onze nieuwe voorzitterThea Maas  



Gasten 

 

Activiteiten 
In 2020 waren 176 gasten ingeschreven bij De Zonnebloem Leusden. Zo´n 65 gasten gaan 

regelmatig mee met uitjes. 

 

 
Dit jaar werd er slechts één grote activiteit georganiseerd, het  

Midwinterfeest in Boerderij Klein Zandbrink met een optreden van de Wilde Wijven. 

 

 

In november is er twee maal met twee vrijwilligers en twee gasten bij de gasten thuis gegeten. 

We hadden vaker zo’n lunch willen organiseren, maar de Covid-regels werden weer aangescherpt, 

waardoor dat niet mogelijk was. 

 

 

     

 



Bezoekwerk 
 

34 gasten ontvangen regelmatig bezoekwerk van een van onze 

vrijwilligers. In maart, april en mei is er geen bezoekwerk 

geweest namens De Zonnebloem. Wel is er een mooie kaart 

bezorgd bij alle gasten. In juni is het bezoekwerk, met alle 

maatregelen die nodig zijn, weer opgepakt.  

De lentegroet en ziekendag moesten we voorbij laten gaan in 

verband met het virus. 

Wel ontvingen onze vaste gasten een plantje in juni. Begin 

augustus werd iedereen verrast met een appeltaartje van de 

firma Ouwe Taart. Onze vrijwilligers brachten in september een 

herfstgroet rond en voor de kerst ontvingen onze gasten een 

zakje kerstchocolade.  

 

Afdelingsvakantie 
De afdelingsvakantie moest helaas geannuleerd worden. 

 

Handwerkgroep 
In 2020 kwam de handwerkgroep tot 12 maart iedere donderdagmiddag bij elkaar. Een groepje 

van circa achttien dames maakt onder het genot van een lekker kopje thee onder begeleiding van 

enkele vrijwilligers de mooiste handwerken. 

Ondanks dat er dit jaar geen Konings- en kerstmarkten waren om de mooie spiullen te verkopen, 

is er toch voor een leuk bedrag verkocht door de handwerkgroep. 

 
Vrijwilligers 
De Zonnebloem Leusden mag al jaren rekenen op een grote groep (in 2020 - 37) vrijwilligers. 

Sommigen lopen al heel wat jaren mee.  

Er zijn dit jaar slechts vier bijeenkomsten voor de vrijwilligers geweest. De Nieuwjaarsreceptie, een 

vergadering in De Kit en een bijeenkomst na de begrafenis van Jeanne. In augustus hebben we 

een vergadering buiten op een grasveldje georganiseerd. 

In oktober hebben de vrijwilligers in groepjes van vier de herfstattenties in elkaar geknutseld. 

 

 

 
  



Matchbeurs 
De Matchbeurs ging in 2020 niet door. Er werd een digitale versie in het leven geroepen. De 

afdeling heeft om hulp bij printen en vergaderruimte gevraagd. 

Helaas moest ook de digitale versie van de Matchneurs stopgezet worden. 

 
PR acties 
Loten verkopen was lastig dit jaar. Toch hebben we nog 530 loten kunnen verkopen. 

De Korf had voor 2020 de wateractie van Bras73 overgenomen ten bate van De Zonnebloem. 

Door sluiting van de horeca was de opbrengst minimaal. 

  

 

Sponsors 
Een vrijwilligersorganisatie kan niet zonder sponsors. Het bestuur is de bedrijven en particulieren 

die op een af andere manier een bijdrage hebben geleverd in 2020 zeer dankbaar. 

 

Sponsors in 2020 waren 

 

AFAS 

RABObank clubactie 

De Korf 

Jumbo Hamershof  

Jumbo Biezenkamp 

Klein Zandbrink 

Koor De Malle Wijven 

Ouwe Taart Bakkerij 

Ten Hacken  

Intergamma 

 

 

 
 
 
Dank 
Wij danken iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan de mogelijkheden die De 

Zonnebloem Leusden biedt. 

Vrijwilligers, partners van vrijwilligers, mensen die met ons hebben meegedacht, met wie we 

mochten samenwerken, die ruimte beschikbaar stelden en meer: 

 
Hartelijk dank voor jullie tijd en inzet  
 

Mocht u na het lezen van dit jaarverslag denken “ik wil me ook inzetten voor Leusdenaren met een 

fysieke beperking” kijk dan eens op www.zonnebloem.nl/leusden 


