
   Stichting Vrienden Greunshiem 
 

             Jaarverslag 2020 
 
Stichting Vrienden Greunshiem heeft fiscaal nummer 8052.90.199 en is gevestigd in 
Leeuwarden.  
Het contactadres is : Stichting Vrienden Greunshiem, t.a.v. mevrouw N.Obbema- Wielinga, 
Mr. P.J.Troestraweg 49 P, 8916 CA Leeuwarden.  
Het bestuur is als volgt samengesteld per eind 2020: 
De heer J. Visser, voorzitter  
Mevrouw P.A. Obbema- Wielenga, secretaris  
De heer W. v.d. Bilt, penningmeester  
Mevrouw J. van Dijk- de Haan, lid  
Het bestuur is geheel op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding voor haar 
werkzaamheden. 
 
Het doel van de Stichting is het verlenen van financiële steun voor bepaalde doeleinden en 
het verstrekken van bepaalde goederen, het een zowel als het andere ten behoeve van het 
veraangenamen van het verblijf en de werksfeer in 
de voorzieningen, voorheen bestuurd door de Stichting Greunshiem en het verlenen van 
financiële steun aan personen, woonachtig of werkzaam in Greunshiem. Dit alles in de meest 
ruime zin van het woord. 
De middelen van de Stichting bestaan uit een stichtingsvermogen; bijdragen of donaties; 
hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenkingen of anderszins is of mocht worden 
toegevoegd en alle andere inkomsten. 
 
De Covid-19 pandemie, die vanaf eind februari, grote beperkingen aan de gehele 
maatschappij heeft opgelegd, heeft ook onze stichting enorm parten gespeeld. 
Vergaderingen konden niet, met uitzondering van enig telefonisch overleg, plaatsvinden. 
Bezoeken aan Greunshiem waren niet toegestaan i.v.m. de sterke beperkingen die er van 
overheidswege opgelegd waren aan de verzorg- en verpleegtehuizen. Binnen Greunshiem 
waren de bewoners voor een groot deel van het jaar gebonden aan hun eigen appartement 
en konden er derhalve ook geen activiteiten georganiseerd worden. Vanuit de instelling zijn 
geen wensen geuit of verzoeken gedaan voor enige financiële en/of andere ondersteuning 
door de Vrienden. Alle medewerkers en bewoners waren zo erg betrokken bij en getroffen 
door de gevolgen van de pandemie dat voor welke andere zaak dan ook enige aandacht was. 
 
In het jaar 2020 heeft de stichting uit een nalatenschap van een oud bewoner  
€ 10.000,= ontvangen. Hiervoor spreken wij onze grote dank uit. 
 
De financiële gevolgen van de pandemie zijn nadelig. De waarde van de obligaties zijn 
gedaald en er zijn geen rentevergoedingen van de RABO bank ontvangen. 
 
 
 
Het Bestuur. 
 
Leeuwarden, 1 mei 2021. 



 


