Jaarverslag
Stichting Vrienden van de Robert Coppes Stichting over 2019
2019 was voor de Stichting Vrienden van de Robert Coppes Stichting een bijzonder
jaar. Enkele bestuursleden hebben na een jarenlange inzet afscheid genomen van
de ‘Vriendenstichting’ en het is passend om dit jaarverslag te beginnen met een
woord van dank voor hun inspanningen in de afgelopen jaren. Inmiddels is het
bestuur weer aangevuld met enkele nieuwe leden.
Het jaar 2019 stond in het teken van een ‘doorstart’ van de stichting. Genoemde
personele wisselingen waren aanleiding om de missie en visie weer eens aan te
scherpen en ook een goed moment om een nieuw beleidsplan met ambities voor de
komende jaren op te stellen. Naast het generen van financiële middelen voor
activiteiten die het leven van cliënten van de Robert Coppes Stichting kunnen
veraangenamen stelt de Stichting Vrienden zich ook ten doel het (mede) financieren
van onderzoeksprogramma’s ten behoeve van de verdere professionalisering van de
specifieke hulpverlening aan cliënten met een visuele beperking en bijkomende
problematiek.
Ten behoeve van bovenstaande ambities hebben in 2019 eerste oriënterende
gesprekken plaatsgevonden o.a. met experts op het gebied van fondswerving en met
onderzoekers van de Academische Werkplaats voor mensen met een beperking
(Tilburg University). Ook hebben eerste verkenningen plaatsgevonden naar partijen
en organisaties die mogelijk een interessante partner zijn bij het realiseren van onze
doelstellingen.
Eind 2019 zijn de eerste twee concrete verzoeken door het nieuwe bestuur
gehonoreerd. Het betreft een bijdrage aan het Sinterklaasfeest en door een gift van
Miles of Pleasure heeft de dagbesteding Coppes Couleur de beschikking gekregen
over een digitale piano en nieuwe microfoons.
Voorjaar 2020 vindt er een verkenning plaats naar de uitbreiding van het comité van
aanbeveling en is het streven om het bestuur uit te breiden met een lid met expertise
op het gebied van PR en communicatie. Verder zullen o.a. contact worden gelegd
met organisaties die ‘goede doelen’ in hun doelstelling hebben opgenomen en
mogelijkheden verkend om personen, instanties en bedrijven zich voor een langere
periode te binden aan de stichting, bijvoorbeeld door middel van donateurschappen.

