Jaarverslag Stichting Henry Ostiana Foundation 2018

Doelstelling
De Henry Ostiana Foundation (HOF) is een non-profit organisatie die zich inzet voor bewustwording
van dementie op Sint Maarten en fondsen werft, met name in Nederland, voor het tot stand brengen
van de juiste voorzieningen voor mensen met dementie en hun families. Uiteindelijk moet dit leiden
tot voldoende en adequate voorzieningen voor mensen met dementie en hun families op Sint
Maarten, zoals dagopvang en een gespecialiseerde woonzorgvoorziening, al dan niet als deel van een
andere voorziening.
Daartoe werken we samen met Alzheimer Nederland, Alzheimer Sint Maarten en andere partners.
HOF probeert een brug te slaan tussen Nederland en Sint Maarten zodat kennis en middelen
gemakkelijker beschikbaar komen voor het Caribisch gebied.
De stichting is opgericht bij notariële akte op 28 april 2017 en is vernoemd naar Henry Ostiana die
zelf dementie kreeg. Het plan was om met activiteiten te starten in september 2017. Als gevolg van
de orkaan Irma die Sint Maarten trof begin september is besloten de activiteiten stil te leggen en
waar mogelijk bij te dragen aan de wederopbouw van het eiland. In 2018 is besloten de activiteiten
weer op te pakken en te starten met een benefiet bijeenkomst op 26 november, de datum van
overlijden van de heer Ostiana.
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Het bestuur is in 2018 vijfmaal bijeengekomen. Voornaamste onderwerpen van bespreking waren de
contacten met Alzheimer Sint Maarten en met Alzheimer Nederland, het opstellen van een
beleidsplan en het voorbereiden en uitvoeren van de benefiet.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Onkosten worden waar mogelijk
vergoedt.

Activiteiten 2018
Op 26 november werd een benefiet georganiseerd in de stadsschouwburg van Gouda, met uitleg
over het werk van de stichting door voorzitter Mireya Ostiana-Wijman, toesprak van Gerda
Havertong (oprichter stichting Wiesje) en optredens van Jetty Matuhrin, Izaline Calister, Nos
Otrobando, Monika Eberhart en Anastacia Larmonie. Er waren ruim honderd gasten die door het
kopen van een entreekaartje dit event mogelijk hebben gemaakt. Daaronder de Gevolmachtigd
Ministers van Sint Maarten en Curaçao en de algemeen directeur van Stichting Alzheimer Nederland.
Wij zijn veel dank verschuldigd aan de artiesten en de Schouwburg Gouda voor hun betrokkenheid
en medewerking!

Plannen 2019
De Stichting wil in 2019 de plannen verder invullen even. Eerste prioriteit is het opzetten van de
samenwerking met Alzheimer Nederland en Alzheimer Sint Maarten. Tevens zal een bezoek aan Sint
Maarten worden gebracht om door persoonlijke contacten beter zicht te krijgen op wat er nodig en
mogelijk is. Om de bekendheid van HOF te vergroten wordt een website ingericht:
https://www.henryostianafoundation.nl/

Jaarrekening 2018 (€)
Inkomsten
Donaties
1101
Kaartverkoop event 26-11 1742
Totaal
2843
Uitgaven
Kosten schouwburg 26-11 1336
Artiesten
1079
PR/communicatie
383
Diversen
33
Totaal
2831
Resultaat

12

Saldo bankrekening per 31-12-2018: -24 €

Begroting 2019
INKOMSTEN
Donaties
Subsidies
Kaartverkoop event
Totaal

3.000
2.500
1.500

UITGAVEN
Acties/benefiet Nederland
Reis- en verblijfkosten werkbezoek
Website en promotie
Bestuurskosten
Onvoorzien
Totaal

2.500
1.500
1.200
500
1.300

7.000

7.000
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