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De Stichting 

In september 2016 is de stichting Vrienden Telefonische Hulpdienst 

Utrecht opgericht. Vanwege de fusie met de Luisterlijn zijn op 11 

december 2018 de statuten bij notariële akte gewijzigd en is de naam 

gewijzigd in Stichting Vrienden Luisterlijn Utrecht. 

De stichting heeft hetzelfde doel: ‘het financieel ondersteunen van de 

Luisterlijn Utrecht (voorheen Telefonische Hulpdienst Utrecht), daartoe 

de benodigde financiële middelen bijeen te brengen en het verrichten 

van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’. 

 

Vergaderingen 

Het bestuur is in 2019 driemaal bijeen geweest. In deze vergaderingen 

zijn o.a. besproken: 

mogelijke projecten, fondsenwerving, communicatie, fusie. 

De coördinator van de Luisterlijn Utrecht is aanwezig geweest bij twee 

van de drie vergaderingen.  

 

Projecten 

De coördinator van de Luisterlijn Utrecht heeft een  projectvoorstel 

‘Ondersteuning vrijwilligers’ opgesteld en heeft daarvoor subsidie bij de 

gemeente aangevraagd. De Stichting Vrienden Luisterlijn heeft hier 

een fondsaanvraag voor gedaan bij de Van Dam- van Os Stichting. 

De donatie van de Van Dam-Van Os Stichting is eind oktober 

gehonoreerd voor € 10.000,-. Deze bijdrage zal in 2020 worden 

aangewend ten behoeve van extra vrijwilligersondersteuning. 

 

Fondswerving 

Diverse diaconieën hebben een gift gedaan. Zoals hierboven reeds 

vermeld is er een fondsaanvraag gedaan bij de Van Dam- Van Os 

Stichting die is gehonoreerd. 

 

Communicatie 

In verband met de fusie  en de naamswijziging van de Stichting 

Vrienden is er een nieuwe website ontwikkeld. Er zijn ook nieuwe flyers 

en visitekaartjes gemaakt en verspreid.  

 

Bestuurssamenstelling 

In 2019 is een vierde bestuurslid aan het bestuur toegevoegd in de 

functie van algemeen lid 

Het bestuur bestond op 31 december 2019  uit de volgende personen. 

Dhr. A.J. Modderkolk, voorzitter 

Mw. J.J. van Baren, secretaris 

Mw. J.C.A. Kuijf-Kurver, penningmeester 

Dhr. H. Kuperus, lid 



De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. 

In 2020 is een overleg gepland van het bestuur met een delegatie van 

de Vrijwilligers Vertegenwoordiging (VV) om te bezien welke wensen er 

bij de vrijwilligers leven. 

 

Jaarrekening 

 

 
 

 

 

Namens het bestuur, 

Hannie van Baren, secretaris 


