Verslag Activiteiten Stichting Tafelronde 60 Waterland
2016
Steenwerpen
In kalenderjaar 2016 is volgens traditie de laatste zondag van de Purmerendse Feestweek
door de Tafelaars van Tafelronde 60 het Steenwerpen georganiseerd.
Een oudhollands spel waarvoor in het verleden eigenhandig de materialen zijn geproduceerd.
Jaarlijks doen ongeveer 70 teams van 8 deelnemers aan mee, die per team € 35,- aan
inschrijfgeld betalen. Aangevuld met sponsorbijdragen van lokale ondernemers is de
opbrengst voor goede doelen jaarlijks rond de € 6.000,- Dit komt doorgaans ten goede aan
lokale maatschappelijke organisaties.
De opbrengsten van 2016 zijn in 2017 uitgekeerd aan:
Stichting Hospice in Vrijheid te Purmerend:
Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis te Purmerend:
Stichting Huis aan het Water te Katwoude:

€ 2.000,€ 2.000,€ 2.000,-

2017
Lustrum Gala
In februari is het 60 jarig lustrum van Tafelronde 60 groots gevierd.
Met een gelukwens door burgemeester Bijl is een reünie van oud leden en een groots gala in
Restaurant Saporetti te Purmerend voltrokken.
Het principe van een Gala is dat de avond zelf kostendekkend dient te zijn op basis van de
couvertprijs. Met een behoorlijke opkomst en bezoek van enkele leden van het landelijk
hoofdbestuur een mooi evenement.
Tafelaars brengen veilingstukken aan, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan
goede doelen. De voor 2017 benoemde goede doelen zijn:
•

Stichting Freedom Through Education
www.roundtableindia.org/freedom-through-education
Miljoenen kinderen in India hebben geen uitzicht op onderwijs en een inkomen.
Stichting FTE brengt daar verandering in. Het mooie aan dit project is dat donaties
100% op de juiste plaats terecht komen. Tafelaars in India (Tafelronde 60 Dharwad)
houden dat scherp in de gaten en brengen Tafelronde 60 Waterland op de hoogte van
voortgang en impact.
Aan Stichting Freedom Through Education is in 2017 € 12.500 uitgekeerd.

•

Stichting Vier het Leven
www.4hetleven.nl
Ouderen in Nederland een belevenis in de vorm van een avondje uit bieden; dat is de
inzet van Stichting Vier het Leven. Op 21 november zijn in samenwerking met
ongeveer 80 Tafelaars uit Nederland ruim 500 ouderen getrakteerd op een
voorstelling van Tineke Schouten. Kopje koffie met iets lekkers vooraf, een wijntje en
snack na afloop, alsmede garderobe, begeleiding van rolstoelen, rollators en het
transport van deur tot deur geheel verzorgd door Tafelaars en overige vrijwilligers.
Aan Stichting Vier het Leven is in 2017 € 12.500,- uitgekeerd.

Steenwerpen
In lijn met de voorbije jaren, is het Steenwerpen ook in 2017 georganiseerd.
Organisatie, deelname en opbrengsten zijn nagenoeg identiek aan de editie van 2016
geweest.
De opbrengsten zijn in 2017 uitgekeerd aan:
Stichting Hertenkamp Bloemenbuurt
Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend

€ 3.000,€ 3.000,-

Losse uitgaven:
Jaarlijks komen enkele kleine aanvragen voor donaties voorbij.
Doorgaans is er uit opbrengsten van acties een buffer, die hiervoor ingezet kan worden.
In 2017 zijn nog donaties gedaan ten behoeve van:
Stichting G-Voetbal

€ 200,-

