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• Thema 2018: Roosendaal 750 
 
In 2019 zijn de 4 projecten die in 2018 waren gehonoreerd in het kader van het thema “Roosendaal 
750” finaal afgewikkeld en afgerekend. Het bestuur kon concluderen dat het fonds een substantiële en 
zeer gewaardeerde bijdrage heeft kunnen leveren aan de vele en diverse activiteiten, die de 
herdenking van 750-jarig bestaan van Roosendaal inhoud hebben gegeven. 
 
 

• Thema 2019: Het welzijn van de dementerende medemens 
 
Eind 2018 had het bestuur besloten om voor 2019 te kiezen voor het thema: “het welzijn van de 
dementerende medemens. 
Omdat het bestuur van mening was dat de bijdragen van het fonds niet alleen zouden moeten leiden 
tot concrete projecten, maar ook tot meer samenwerking tussen de instellingen en organisaties die 
zich richten op dementerenden en op de plaats van de dementerenden in de samenleving is een 
bijeenkomst georganiseerd waaraan een 8-tal instellingen deelgenomen hebben. Op basis van de 
gedachtewisseling tijdens deze bijeenkomst zijn er vervolgens projecten uitgewerkt en ook 
gehonoreerd. 
Het betreft de volgende projecten: 
 
Stichting S&L    €   5.000 voor een belevenistafel dagbesteding; 
Vrienden van Groenhuijsen  € 12.500 voor een belevingstuin Heermastate; 
Vrienden van Elisabeth   € 12.000 voor een belevingstuin;   
     €   3.500 voor Duofiets ;   
Dementienetwerk West-Brabant €   8.500 voor Dementie en jongeren, adoptieproject voor 

basisscholen; 
€   8.500 voor Dementie en migranten, realisatie inloop 
theehuis; 

 
Aan het eind van het verslagjaar alle genoemd projecten gerealiseerd en afgerekend. Alleen de 
aanleg van de belevingstuin van de St. Elisabeth heeft vertraging opgelopen en zal in 2020 definitief 
afgewikkeld worden. 
 
 

• Thema 2020: Talentontwikkeling voor kansarme jongeren 
 
Voor het jaar 2020 heeft het bestuur gekozen voor het thema” Talentontwikkeling voor kansarme 
jongeren. Al snel na het publiceren van dit jaarthema diende de stichting SlimmerIk een aanvraag in 
voor het project Tools 4Kids dat op 3 Roosendaalse basisscholen uitgerold zal worden. 
Dit project is gehonoreerd met een bedrag van € 2.200 
 

• Diversen 
Het bestuur heeft in 2019 4 maal vergaderd. 
Doordat hij ontslag nam als burgemeester moesten we afscheid nemen van Jacques Niederer en 
hebben we zijn opvolger Han van Midden welkom kunnen heten als lid van ons bestuur. 


