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Stichting de Gele Linde, Boskoop
In 2017 is de stichting een andere richting ingeslagen. Het inloophuis is vanwege te weinig
belangstelling opgeheven en de andere activiteiten zijn ingeperkt, maar de Gele Linde gaat wel als
Stichting verder.
In 2018 heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden met Tom in de Buurt, om te verkennen waar
beide organisaties elkaar kunnen vinden.
Wie is Tom in de buurt
Tom is zorg en welzijn in de buurt. Niet per individu, maar met elkaar. Dat betekent niet dat mensen
geen persoonlijke zorg meer krijgen, maar dat zorg- en welzijnsorganisaties de handen ineen slaan en
samen zorgen voor een passend zorg- en welzijnsaanbod. Eén aanspreekpunt dus, voor alle
aanbieders van ondersteuning in de buurt. Dat is Tom. Tom in de buurt is actief in drie gemeenten:
Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop.
In Tom zitten meerdere organisaties. Samen brengen wij zorg en welzijn bij mensen thuis of in de
buurt. Omdat we het graag eenvoudig houden, hebben we ons samenwerkingsverband een
persoonlijke naam gegeven: Tom in de buurt. Tom weet raad. Tom helpt een handje. Maar Tom
betekent meer. De individuele letters staan voor onze kernwaarden: Talent, Ondersteuning en
Meedoen.
Samenwerking
In het overleg is overeengekomen dat de activiteiten van de Gele linde veel overeenkomsten hebben
met Tom in de Buurt. Een samenwerking is dan ook een voortvloeisel hiervan. Wij weten elkaar
inmiddels te vinden en indien nodig kunnen we een beroep op elkaar doen.
Ondersteuning activiteiten
Wel heeft de Stichting de Gele Linde als activiteit tijdens Wereldkankerdag 1.000 rozen uitgedeeld en
gaan wij in 2019 een beroep doen op de inwoners van Boskoop om activiteiten die te maken hebben
met Kanker te melden zodat wij als stichting hieraan (financiële) ondersteuning kunnen verlenen
Financien
Tijdens de bestuursvergadering van 28 mei 2019 heeft de penningmeester de jaarrekening 2018
gepresenteerd. Het bestuur heeft na controle de penningmeester decharge verleend.
Het positieve saldo zal de komende jaren worden ingezet voor activiteiten die passen bij de missie
van de Stichting De Gele Linde Boskoop
Bestuur de Gele Linde
Het bestuur van de Gele Linde bestaat uit: Voorzitter Hans Berger, secretaris
Helma van der Louw, penningmeester Mea Hiskes en Linda de Keijzer, ondersteuning en
websitebeheer.

