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Verslag van de secretaris:
In 2019 kwam het bestuur 9 keer bijeen voor een bestuursvergadering (3 keer in de oude en 6 keer in
de nieuwe samenstelling) in het ’s Landshuis in Hulst. In de vergadering van april werd een nieuwe
penningmeester aangenomen en werd afscheid genomen van 6 oude bestuursleden.
Aangezien in de statuten was opgenomen dat het bestuur uit minimaal 5 leden moest bestaan en dat
in de nieuwe samenstelling dat niet meer het geval was, werden de statuten gewijzigd en werd hierin
opgenomen dat 3 bestuursleden het minimum is.
De taak van secretaris werd in 2019 tot het aanstellen van de nieuwe secretaris uitgevoerd door de
penningmeester. In de vergadering van 11 juni werd Hella van der Zwan bereid gevonden het
bestuur te versterken en in de vergadering van 18 december werd secretaris Rinus Griep benoemd.
In Hulst werden voor de gasten de schilder-, aquarellelessen en mandalatekenen op gezette tijden
gegeven. Het groepskoken werd maandelijks gedaan. In Vlissingen was er de inloopmiddag en de
lotgenotengroep.
Daarnaast hebben de gasten en vrijwilligers van Palazzoli in april kunnen deelnemen aan een
vaartocht met 7 deelnemers op de Oosterschelde (georganiseerd door Vaarkracht) en werd 13
november een uitje georganiseerd mét en een documentaire bekeken (Oculus Maris) ván Johnny
Beerens, Zeeuws-Vlaams beeldend kunstenaar in Terneuzen (8 deelnemers).
In Hulst (15 oktober) en Vlissingen (29 oktober) werd de lezing "Eigen regie over de laatste
levensfase” door José van Rijsbergen (Leefmeester) gegeven. In Hulst werd de lezing door 10
personen bezocht, in Vlissingen door 25.
Ook in 2019 werd aandacht geschonken aan het werven van vrijwilligers en bestuursleden. Zo werd
een stand bemand op de vrijwilligersmarkt in Hulst (25 november) en de mantelzorg dag (7
november) eveneens in Hulst.
Eind oktober werd gestart met een Palazzolipunt in oprichting in Oostburg. Niet lang daarna met
een inlooppunt in oprichting in Middelburg met beoogde samenwerking met het Palazzolihuis in
Vlissingen.
Speerpunt voor 2020 voor de secretaris werd om de naamsbekendheid van de stichting te promoten.
Hiervoor wordt in 2020 een plan van aanpak gemaakt, met Wereldkankerdag op 4 februari 2020 als
startpunt.

Paul van Damme

Palazzoli baten en lasten 2019

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting
2020

subsidies/donaties/giften
opbrengst activiteiten
overige baten

7693,48
669,43
8,07
8370,98

4662,98
670
242,53
5575,51

6600
650
250
7500

huisvestingskosten
PR/communicatie
reiskosten
vrijwilligers
contributie IPSO
bankkosten/verzekeringen
Algemene kosten
toevoeging voorzieningen
opleiding
kosten secretariaat

1219,36
962,67
549,4
649,72
230
1063,49
754,8
0

1054,05
1178,27
545,56
363,75
200
888,66
67,2
0
29,5
4,74

3500
1000
550
600
300
1100
150
0
200
100

saldo

2941,54
8370,98

1243,78
5575,51

_________
7500

Balans per 31-12-2019
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
spaargelden
48.646,44
48.646,44 eigen vermogen
7.128,23
liquide middelen
981,79 voorz promotie
7.500,00
voorz huisvesting
20.000,00
voorz. opleidingen
15.000,00
_________
_________
49.628,23
49.628,23

Toekomstvisie van het dagelijks bestuur

De toekomst van Palazzoli is afhankelijk van de bemensing, behuizing, bezoekersaantallen en
bekostiging ( 4 B’s)
B1 Bemensing.
Het vinden van vrijwilligers, zowel voor de vrijwilligersfuncties gastvrouw/gastheer en
activiteitenbegeleidster als voor een bestuursfunctie vormt een pittige uitdaging.
In Oostburg is het inlooppunt gestart met één vrijwilligster. Minimaal twee vrijwilligers,
waaronder een activiteitenbegeleider, zijn daar gewenst.
Op Walcheren heeft Palazzoli te maken met een trouw, maar ouder wordend vrijwilligerduo
en een nieuwe, maar nog onvoldoende opgeleide groep vrijwilligers. Het is gewenst dat deze
laatste groep de IPSO-training gaat volgen.
In Hulst is het streven de huidige groep vrijwilligers enthousiast te houden voor de
activiteiten van Palazzoli en hen te behouden.
Indien mogelijk zal per regio een bestuurslid aangesteld worden als bestuurlijk coördinator.
Een uitbreiding van het bestuur, vooral met bestuursleden uit Walcheren en de gemeente
Sluis is daarvoor gewenst.
B2 Behuizing.
Het beleid van de Zeeuwse gemeenten om activiteiten van vrijwilligersorganisaties te
concentreren in centra en gebouwen af te stoten heeft tot gevolg van het voor Palazzoli
moeilijk is om geschikte ruimte te vinden, die tevens betaalbaar is.
In Hulst komt medio 2020 een einde aan de behuizing van het Palazzolihuis in het s’
Landshuis. Gezocht wordt naar een geschikte ruimte, waarin het inloophuis kan worden
voortgezet.
In Walcheren wordt gezocht naar een ruimte voor een inloophuis ter vervanging van de
huidige lokalisatie. De huidige locatie in Middelburg is tijdelijk.
B3 Bezoekersaantallen.
In 2020 zal de deelnemersregistratie op punt gesteld worden door aan te sluiten bij het
landelijke IPSO community systeem. Daarmee zal meer inzicht in de bezoekersaantallen van
de verschillende vestigingen verkregen worden.
In de gemeente Sluis wordt gestart met nul deelnemers. Er wordt met de verkregen subsidie
en een gift van de gemeente Sluis naar gestreefd om minstens één activiteit met een vast
aantal deelnemers te starten.
In Walcheren wordt door de start van het inloophuis in Middelburg een toename van het
aantal deelnemers verwacht.
In Hulst wordt gestreefd naar een toename van het aantal ‘inlopers’, onder andere door een
inloopochtend per maand te organiseren. In Vlissingen wordt eveneens gestreefd naar een
groter aantal ‘inlopers’ en het starten met activiteitengroepen.

Voor alle vestigingen van Palazzoli wordt ingezet op het verwerven van grotere bekendheid
van de inloophuizen.
B4 Bekostiging
Vanaf 2020 is de ambitie om de uitgaven en inkomsten per vestiging met elkaar in evenwicht
te brengen. Dit zal extra inspanning van het bestuur vragen om donaties en sponsoring te
verkrijgen in alle regio’s.

Namens het dagelijks bestuur,

Paul Mangnus, voorzitter.

Hulst, februari 2020

