
Kort Jaarverslag Stichting Vrienden van Rikkingahof 2020. 
 
 
Per 1 januari 2020 wordt het bestuur van de Stichting gevormd door  
Dhr. A. Goettsch, voorzitter  
Dhr. G. Jager, penningmeester 
Dhr. M. Schijf, secretaris 
Mevr.  T. van Asperen, lid 
Mevr. G. Luinge, lid 
 
Het bestuur heeft in 2020 twee maal vergaderd; een keer in mei en een keer in oktober. 
I.v.m. de wereldwijde Corona uitbraak is het lastig om bij elkaar te komen en wordt er 
ook online vergaderd (via Zoom) 
 
Omdat we in 2019 zijn gestopt met de beleggingsrekening staat al het geld weer op de 
rekening, met een flinke winst. Op aanvraag van Gieneke om toch echt eens wat met het 
geld te gaan doen, is besloten om actiever geld uit te geven en binnen Rikkingahof te 
inventariseren waar er behoefte aan is. Wij, de stichting VVR vinden dat niet alleen 
intramuraal, maar ook extramuraal en de aanleunwoningen onder de vleugels van de 
VVR vallen. Rond de kerstdagen is er bij elke bewoner de nieuw ontworpen en gedrukte 
VVR folder en een leuke attentie gebracht, om zo eens van dichtbij contact te hebben 
met de bewoners en de VVR actief te promoten. Tineke en haar kleinzoon hebben de 
extramuralen gedaan, de Rikkingahof heeft zelf intramuraal gedaan. Er zijn veel 
positieve reacties vanuit de Rikkingahof bewoners gekomen. Sommigen wilden zelfs lid 
worden van de VVR, maar helaas kan dat niet. 
 
VVR heeft in 2020 ook een legaat gekregen van €10.000,00, waar we als stichting 
natuurlijk enorm blij mee zijn.  
 
Naast de uitgedeelde attenties is de VV betrokken geweest bij de aanschaf van een 
zogenaamd fietslabyrint, waarbij bewoners virtueel een route kunnen fietsen. Kortom, 
er wordt tijdens het fietsen actief bewogen, gezellig gekletst, gelachen en samen bepaald 
welke kant men op wil fietsen. Hieronder een paar foto’s van de fietslabyrint opstelling 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
In december hebben de leden van de Vrienden van Rikkingahof een kerstattentie 
gekregen van het bestuur van de Rikkingahof (Liante). We hebben een prachtig 
kerstpakket met lokale producten gekregen. 
 
Al met al een, ondanks Corona, mooi en bevlogen jaar 
 
Marcel Schijf 


