
Jaarverslag Arie Lemsfonds 2022 

 

Ondersteuning 2022 

Op 1 mei 2022 kon het Arie Lemsfonds twee activiteiten steunen, die in 2021 waren geselecteerd. Zo 

kon Muziekvereniging Ons Genoegen een check van 500 euro ontvangen, als bijdrage in de kosten 

van hun muzieklessen op de basisschool. Als gevolg van corona kon de vereniging in voorgaande 

jaren de jaarlijkse inspanningen niet 

uitvoeren en daardoor was een inhaalslag 

nodig.  

Aan Taalschool De Sluis bood het fonds 

acht laptops aan, ter waarde van 2.000 

euro. Deze waren bedoeld voor het 

oprichten van een huiswerkklas. Met 

behulp van de laptops kunnen 

asielzoekers hun taalniveau verbeteren en 

zich voorbereiden op de voor inburgering 

vereiste examens. Eind 2022 is een 

delegatie van het Arie Lemsfonds 

ontvangen op de nieuwe locatie van de 

Taalschool en zag daar hoe met de laptops 

wordt gewerkt.  

 

Activiteiten 2022 

In het jaar 2022 heeft het Arie Lemsfonds drie activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. 

Op 11 september kon, na enkele jaren uitstel wegens corona, de lezing van Hans Luiten in de Vuister 

(Westerkoog, Koog aan de Zaan) worden georganiseerd. Het onderwerp Zaanstad: een bestuurlijke 

samenvoeging na 175 jaar ruzie trok ruim 60 belangstellenden en werd door de aanwezigen als 

interessant ervaren. De boeiende manier waarop Hans Luiten dit verhaal presenteerde droeg daar 

zeer toe bij. Door de belangeloze medewerking van Hans Luiten en De Vuister leverde deze eerste 

Arie Lemslezing een mooi bedrag aan inkomsten op. 

 

Een tweede activiteit werd uitgevoerd op 24 oktober: er werd een benefietdiner georganiseerd in 

het Heerenhuis aan het Kalf. Hier gaf ook de familie Lems met vier personen acte de présence. Mede 

daardoor werd een geanimeerde bijeenkomst, met opnieuw een goede opbrengst voor het Fonds. 

 

En tot slot werden de inmiddels traditionele kerstbroden aan de man en vrouw gebracht. Ondanks 

het wegvallen van een grote afnemer en ondanks de prijsverhoging bij de bakker als gevolg van de 

doorwerking van de energiekosten, werden er 760 verkocht. Daarvan waren er 320 bestemd voor de 

Voedselbank en daarmee was deze actie een dubbel succes. Een mooie opbrengst en tegelijk een 

kerstbrood voor alle klanten van de Voedselbank. 

 

Vooruitblik 2023 

De goede opbrengst van de drie activiteiten in 2023 en de geringe kosten die wij als fonds zelf 

hadden, resulteerden in een mooi saldo aan het eind van 2022. Dat maakt het mogelijk om af te 

wijken van ons twee-jaarlijkse ritme: het ene jaar projecten selecteren die steun verdienen en het 

volgende jaar die steun daadwerkelijk uitkeren. Wij kunnen nu in 2023 te ondersteunen activiteiten 

selecteren en die steun ook daadwerkelijk in 2023 uitkeren. 



Aangezien het Arie Lems Fonds graag wil aansluiten bij actuele noden en behoeften, zal in 2023 de 

steun vooral gaan naar organisaties die mensen bijstaan in hun energiearmoede of die het opvangen 

van vluchtelingen uit Oekraïne steunen. De uitvraag naar daarbij passende projecten zal in februari 

2023 starten. 

 

Organisatie 

De samenstelling van bestuur en werkgroep onderging in 2022 geen wijziging. 

De werkgroep bestaat uit Mark Damman, Ellen van Diepen, André Drost, Yvonne Kelatow, Colette 

Smit, Ruud van der Velde en Piet Oudega. 

Wij danken iedereen die in 2022 door belangeloze inzet of financiële bijdrage heeft bijgedragen aan 

het resultaat. 

 

Financieel overzicht 2022 

 

Balans per 31 december 2022    

    

Activa (€)  Passiva (€)  

    

Kapitaal 31-12-2022 (Rabobank) € 5.115,70  Kapitaal 31-12-2021 € 3.272,68 

     Resultaat 2022 € 1.843,02  

    

TOTAAL € 5.115,70 TOTAAL    € 5.115,70   

 

Resultaat  2022    

    

Inkomsten (€)  Uitgaven (€)  

    

Donaties en netto opbrengsten 
activiteiten 

€ 4.607,11 Kosten Rabobank €      166,90    

  Uitgekeerde ondersteuning €   2.500,00   

  Kosten hosting  €           9,00   

  Kosten campagne €         48,99 

  Diversen €         39,20 

  Resultaat 2022 €   1.843,02 

TOTAAL € 4.607,11 TOTAAL €   4.607,11 

 

 


