Jaarverslag Stichting Meierode 2021
“Van herstart naar doorstart.”
Met enkele wisselingen in het bestuur eind 2020 werd een herstart gemaakt met
de Stichting Meierode. Aanvankelijk was hierbij het uitgangspunt dat Meierode
na de uitvoering van het project “Kleuters en ouderen maken elkaar gelukkiger”
afgebouwd zou worden. In de loop van het jaar werd dit uitgangspunt herzien.
Medio 2021 kreeg het bestuur een heel bijzonder aanbod. Een echtpaar gaf aan
voornemens te zijn bij overlijden (een deel van) hun vermogen na te laten aan de
Stichting Meierode. Hierbij werd het bestuur in overweging gegeven de
doelstelling van Meierode, het bevorderen van het welzijn van ouderen, uit te
breiden naar “ kwetsbare jongeren”.
Na uitvoerig intern beraad besloot het bestuur unaniem op dit aanbod in te gaan
en alles in het werk te stellen om de stichting hiervoor in te richten.
Allereerst werd een beleidsplan samengesteld. Op basis hiervan werd de
doelstelling van Stichting Meierode opnieuw als volgt geformuleerd:
Stichting Meierode wil een constructieve bijdrage leveren aan de
samenleving met het bevorderen van het welzijn van ouderen en kwetsbare
jongeren door het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven
van vrijwilligers (niet professionals) in Nederland, ook als het initiatieven
betreft die gericht zijn op de doelgroep in Oost Europa en
Ontwikkelingslanden.
Met het oog op mogelijke toekomstige schenkingen werd bij de Belastingsdienst
een ANBI-beschikking aangevraagd. Deze beschikking werd met ingang van
5 november 2021 verleend.
Op 24 december 2021 zijn de aangepaste statuten door het voltallige bestuur
ondertekend bij een notaris in Schijndel, die hieraan pro deo zijn medewerking
verleende.
Het sluitstuk van deze “formele” zaken vormde de herziene inschrijving bij de
Kamer van Koophandel.
Om dit alles te regelen en in goede banen te leiden vergaderde in 2021 het
bestuur 10 keer, waarvan enkele keren op afstand via internet (Whatsapp).
Ook in 2021 was Corona een spelbreker voor het project “Kleuters en ouderen
maken elkaar gelukkiger”. Aanvankelijk zou de uitvoering van dit project starten
op 25 maart 2020. De voorbereidingen waren zeer voorspoedig verlopen,
Spontaan meldden zich een 15-tal kleuters via de basisscholen, en een gelijk
aantal ouderen via de KBO, aan om mee te doen. Tot grote voldoening waren 7
gepensioneerde kleuterleidsters bereid om een aantal activiteiten mee voor te

bereiden en uit te voeren. Het Kerkbestuur van de Oda-parochie stelde het
parochiezaaltje in Eerschot om niet ter beschikking. Helaas werd op dat moment
Sint-Oedenrode en geheel Nederland verrast door de opkomst van Corona. Als
gevolg hiervan moest het project tot nader order opgeschort worden. Maar ook
het jaar 2021 bood geen uitkomst. Wanneer en hoe het project wel uitgevoerd
kan worden zal afhangen van de ontwikkelingen met betrekking tot Corona. Zodra
hier meer zicht op is zal het bestuur in overleg treden met de betrokken
partijen. In elk geval houdt het bestuur de mogelijkheid voor financiële
ondersteuning van het project open.
Om degenen die in maart 2020 betrokken waren bij het project, begeleiders,
deelnemende ouderen en andere belanghebbenden, een hart onder de riem te
steken en hen te laten weten, dat het project niet van de baan is, ontvingen zij
van het bestuur eind 2021 een speciale Kerst-/Nieuwjaarswens.
Door bijzondere privé-omstandigheden kon de secretaris in de 2e helft van 2021
zijn werkzaamheden in het bestuur niet volledig uitvoeren.
Gelukkig waren de overige bestuursleden bereid en in staat om het vele werk,
dat vereist was voor het maken van de doorstart van de stichting, mee uit te
voeren. Samen werd de klus geklaard.
Voorlopig staat er niets in de weg om de doorstart van Meierode te effectueren
en verder gestalte te geven.
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