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Activiteiten 2018 en 2019 

De activiteiten 2018 en 2019 zijn vooral gericht op het onderhouden van contacten met de 

bestaande Vrienden van Toon en het werven van nieuwe Vrienden van Toon. Om ook 

particulieren de mogelijkheid te bieden om het Toon Hermans Huis met een jaarlijkse gift te 

ondersteunen, is in 2018 het initiatief Vrienden van Toon – particulieren van start gegaan. 

 

 

Vrienden van Toon – ondernemers 

Er wordt veel tijd en energie gestoken in het onderhouden van de contacten met bestaande 

Vrienden en het leggen van contacten met nieuwe Vrienden. Nieuwe vrienden worden 

aangetrokken vanuit de bestaande netwerken van zowel de aangesloten Vrienden, als vanuit 

de relaties van de bestuursleden van de Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis 

Roermond.  

Twee keer per jaar wordt er door het stichtingsbestuur een ontmoeting georganiseerd voor 

de Vrienden van Toon – ondernemers. Bij elke ontmoeting worden potentiële nieuwe 

Vrienden als introducé uitgenodigd. Na de ontmoeting worden er afspraken ingepland met de 

potentiële nieuwe Vrienden in de vorm van een persoonlijk bezoek aan het Toon Hermans 

Huis Roermond met een rondleiding en een nadere toelichting door één van de 

bestuursleden van de stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond.  

Vrienden die onverhoopt verhinderd waren en de bijeenkomst niet konden bijwonen, worden 

door één van de bestuurders bezocht, teneinde de verbinding met de Vrienden – 

ondernemers te behouden. Zij ontvangen dan alsnog het presentje zoals dat voor elke 

ontmoeting op een creatieve manier, tegen lage kosten, zelf gemaakt wordt.  

Elke ontmoeting met de Vrienden wordt vanuit een andere invalshoek georganiseerd. In 

2018 en 2019 werden de ontmoetingen georganiseerd bij één van de aangesloten Vrienden 

– ondernemers.  

 

2018 

23 mei 2018 lustrumontmoeting Bij Stox  

Voor de vijfde keer op rij vond een ontmoeting plaats met de Vrienden van Toon – 

ondernemers. 2 bestuursleden vanuit het bestuur van de hoofdstichting hebben een 

toelichting gegeven op het werk vanuit de hoofdstichting. De ontmoeting vond plaats in het 

tuincafé van één van de aangesloten Vrienden, Bij Stox. 

16 november 2018 – Vetraned 

De zesde ontmoeting werd georganiseerd bij Vetraned, 1 van de Vrienden – ondernemers 

vanaf het eerste uur betrokken bij het Toon Hermans Huis Roermond. De kennismaking met 

het bedrijf van deze Vriend werd gecombineerd met een film over de inspiratiesessies 

‘fluisteren met penseel’ voor bezoekers van het Toon Hermans Huis Roermond. Voor deze 

ontmoeting werd er een tentoonstelling ingericht met schilderijen die tijdens de 

inspiratiesessies zijn gemaakt door bezoekers van het Toon Hermans Huis Roermond.  

 

 



2019 

10 april 2019 – hotel Valies en hotel Dux 

Voor de zevende ontmoeting werden de Vrienden – ondernemers uitgenodigd om een kijkje 

te komen nemen in het nieuw geopende hotel Valies met een toelichting door de eigenaar op 

zijn persoonlijke invloed en filosofie in de totstandkoming van de architectuur van het 

bouwwerk en de inrichting, ondersteund met een toelichting door de uitvoerend architect. 

Daarna volgde een informele ontmoeting in de vorm van een gezamenlijk diner bij hotel Dux 

en de overhandiging van de cheque van de bij elkaar gebrachte middelen door de Vrienden 

– ondernemers aan de directeur van het Toon Hermans Huis Roermond.  

27 november 2019 – Rockwool 

De ontmoeting bij één van de grotere werkgevers in de regio én Vriend – ondernemer stond 

in het teken van een inspiratiesessie voor de Vrienden – ondernemers om medewerkers te 

betrekken bij de keuze van de organisatie om het goede doel te ondersteunen en hoe 

medewerkers te verbinden aan dit initiatief. 

 

Twee keer per jaar wordt er daarnaast contact gezocht met de Vrienden – ondernemers in 

de vorm van een Kerstwens en een zomergroet. 

 

Vrienden van Toon – particulieren  

In 2018 is de mogelijkheid gecreëerd voor particulieren om het Toon Hermans Huis 

Roermond te ondersteunen met een jaarlijkse gift.  

Op 26 februari 2019 heeft de eerste ontmoeting plaatsgevonden met inmiddels aangesloten 

particulieren en potentiële particuliere ondersteuners. Deze ontmoeting vond plaats tijdens 

een lunch, die mogelijk werd gemaakt door Kasteeltje Hattem te Roermond. 

 

Overig 

In 2019 is eveneens voor de eerste keer een bioscoop- en netwerkavond georganiseerd om 

een breder publiek aan te trekken en het Toon Hermans Huis Roermond en de 

mogelijkheden om te ondersteunen middels de Vrienden van het Toon Hermans Huis 

Roermond breder onder de aandacht te brengen. Een gedeelte van de verkoopprijs van de 

bioscoopkaartjes is ten goede gekomen aan het Toon Hermans Huis Roermond. De avond 

was een succes met een nagenoeg volledig gevulde bioscoopzaal en een goed bezochte 

netwerkborrel nadien. 

 

Uiteraard komt het bestuur van de stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond 

periodiek bij elkaar. Eenmaal per jaar wordt er eveneens een gezamenlijke vergadering 

georganiseerd met het bestuur van de Stichting Toon Hermans Huis Roermond. In 2019 

heeft deze vergadering geleid tot het oprichten van een commissie die zich gaat bezig 

houden met de lustrumviering van het 5-jarig bestaan van het Toon Hermans Huis 

Roermond in 2020/2021. 

 


