
Jaarverslag 2017 van de activiteiten van de Stichting Vrienden van het Borghuis  

 

De Stichting Vrienden van het Borghuis heeft in boekjaar 2017 een bedrag van totaal 
€ 19.900 ontvangen van haar donateurs. 

Eén van de doelstellingen van de Stichting is het verschaffen van middelen en het verlenen 
van steun voor de instandhouding van de beschutte werkplek voor mensen met een 
beperking bij sociaal cultureel eetcafé Het Borghuis. Daartoe heeft de Stichting in 2017 een 
bedrag ad € 20.000 uitgeleend aan het Borghuis B.V. 

Tevens is in de vorm van een lening in 2017 een bijdrage geleverd aan een nieuw 
presentatiemeubel in de entree van ’t Oude Postkantoor. Dit presentatiemeubel is 
onderdeel van een aantal aanpassingen in de entree, die samen met het Stadsmuseum zijn 
gerealiseerd. Hierdoor zullen de bezoekers van ‘t Oude Postkantoor zich nog meer welkom 
voelen. 

In 2017 heeft de Stichting Vrienden van het Borghuis een tweetal ‘Proeven van Passie’ 
bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben als voornaamste doel de 
donateurs op de hoogte te houden van de dagelijkse gang van zaken in het Borghuis en 
daarnaast om de onderlinge verstandhouding te bevorderen en ervaringen uit te wisselen. 
Door middel van maatschappelijk relevante lezingen, interviews en culturele activiteiten 
wordt de donateurs niet alleen een interessante avond aangeboden, maar wordt hiermee 
ook getracht nieuwe donateurs te werven. 

Op de bijeenkomst van 12 juni 2017 stond de ‘Passie voor de agrarische sector’ centraal ic de 
toekomst van de agrariërs. Suzanne Ruesing, die samen met haar ouder een melkvee- en 
vleeswarenbedrijf runt en de jaarlijkse Farm & Country Fair organiseert, hield een bevlogen 
verhaal over dit onderwerk. De door Vrienden van het Borghuis goedbezochte avond werd 
geheel in stijl omlijst door countrymuziek, -zang en -dans. 

De tweede Proeve van Passie van het jaar vond plaats op 20 november 2017 met een 
speciale gast, namelijk de nieuwe burgemeester van de Gemeente Doetinchem, Mark 
Boumans. De heer Boumans, die in mei 2017 is aangetreden als burgemeester werd 
geïnterviewd door niemand minder dan Frans Miggelbrink, entertainer en columnist van de 
Gelderlander. Dit leverde een openhartig, boeiend interview, vol humor op. 

Het bestuur is drie keer bij elkaar geweest in 2017 waarvan 1 keer met een delegatie van het 
bestuur van Het Borghuis. Tevens is in 2017 gezocht naar een nieuwe voorzitter. Deze is 
gevonden in de persoon van Norbert Berns.  

 


