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Voorwoord
Maatschappelijke ontwikkelingen hebben de laatste jaren tot ingrijpende veranderingen in het sociaal domein geleid. Steeds vaker wordt er in onze vergrijzende
maatschappij een beroep gedaan op vrijwilligers. Het wordt helaas steeds moeilijker
om nieuwe vrijwilligers te werven. Ook Welzijn Vorden merkt dit. De ervaring leert
dat degenen die toch bereid zich in te zetten voor het welzijn van de zwakkeren in
onze samenleving zelf ook niet meer tot de jongste groep behoren. Het bestuur van
Welzijn Vorden is een ieder dankbaar , die zich op welke manier dan ook inzet voor
de activiteiten die in het kader van Welzijn Vorden worden georganiseerd. Als blijk
van waardering voor de inzet van die vrijwilligers besloot het bestuur om naast de
jaarlijkse eindejaarsbijeenkomst een voorjaarsbijeenkomst te organiseren. Hierin
konden onder het genot van een drankje en een hapje ervaringen uitgewisseld worden. Het bestuur spreekt de wens uit er dat ook in de komende jaren een beroep
kan worden gedaan op hopelijk nog meer vrijwilligers.
Vorden, zomer 2018

Bert Brandenbarg, voorzitter
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Hoofdstuk 1 - Stichting Welzijn Vorden
1.1. Doelstelling
Welzijn Vorden heeft ten doel het welzijn van de inwoners binnen haar werkgebied
te bevorderen. Dat werkgebied beslaat het gebied van de voormalige gemeente Vorden. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door een samenhangend welzijnsbeleid te voeren dat is gericht op zelfstandigheid, gelijkwaardigheid, maatschappelijke
integratie en emancipatie van de inwoners van haar werkgebied. Dat beleid uit zich
in het initiëren, organiseren en coördineren van activiteiten en cursussen, het
(doen) verlenen van diensten en het aansturen van de vrijwilligers.
Over en weer houden het bestuur van Welzijn Vorden en de leden van het sociaal team van de gemeente Bronckhorst elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen
op het gebied van wonen, welzijn en zorg, niet alleen in het werkgebied Vorden,
maar ook Bronckhorst breed.
1.2. Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Bert Brandenbarg
Jan Ilsink
Ben Wagenvoort
Albertha Terpstra
Anne-Mieke Jansen op de Haar (vanaf 1 november 2017)

1.3. Medewerkers
Administratief medewerkster Willy Gotink-Menkhorst (w.gotink@welzijnvorden.nl)
1.4. Vrijwilligers
Welzijn Vorden zou haar doelstellingen niet kunnen verwezenlijken zonder te beschikken over een groot aantal vrijwilligers. Inclusief de bestuursleden bestaat de
pool uit ongeveer 90 vrijwilligers. Als blijk van waardering worden alle vrijwilligers
jaarlijks in december uitgenodigd om onder het genot van een drankje met een hapje en een maaltijd de activiteiten de revue te laten passeren, die in het afgelopen
jaar hebben plaatsgevonden. Halverwege het jaar zijn de vrijwilligers welkom op de
te hunner ere te houden zomerborrel.
Daarnaast heeft elke activiteit, cursus en dienst een vrijwilliger die voor de
coördinatie zorgdraagt. Ook met deze coördinatoren wordt de gang van zaken jaarlijks besproken.
1.5. Koepel
De vier welzijnsstichtingen in de gemeente Bronckhorst werken samen in de Stichting Koepel Welzijn Bronckhorst, kortweg de Koepel. Het bestuur van de Koepel bestaat uit de vier voorzitters van de deelnemende stichtingen en een secretaris/penningmeester. De Koepel levert ondersteunende diensten aan de stichtingen
en fungeert als werkgever van – onder meer – onze medewerker Willy Gotink.
1.6. Vestigingsadres en bereikbaarheid
Kantooradres
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden
Telefoon kantoor
0575-553405
Telefoon vervoer
0575-555282
E-mail
info@welzijnvorden.nl
Twitter
@welzijnvorden
Website
www.welzijnvorden.nl
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Hoofdstuk 2 – Activiteiten en cursussen
2.1. Activiteiten
Welzijn Vorden organiseert, coördineert of stimuleert diverse activiteiten, de meeste
in het kader van meer bewegen voor ouderen, maar ook het sociale element speelt
daarbij een rol. Daarbij gaat het om Gymnastiek en Zwemmen, beide in samenwerking met Fysiotherapie Jansen van de Berg, met resp. 41 en 21 deelnemers. Voorts
waren er als bewegingsactiviteiten Sport en Spel met 13 deelnemers, Koersbal met
11 deelnemers en Nordic Walking met enkele deelnemers. Ook in het kader van
meer bewegen voor ouderen werd er Stijldansen georganiseerd met 32 deelnemers
en - in Wichmond - Volksdansen met 20 deelnemers. Ten slotte waren er de Hobbyclub met 5 deelnemers, de Koffieochtenden met 6 deelnemers, het Aanschuifatelier
met 5 deelnemers en Rummikub met enkele deelnemers. Bij deze laatste activiteiten
gaat het vooral erom dat mensen uit hun sociale isolement worden gehaald, dus om
de ontmoeting met anderen.
2.2. Cursussen
Welzijn Vorden organiseert, coördineert en stimuleert ook diverse cursussen, zoals
een iPad-cursus (in samenwerking met Senior Web) met 32 deelnemers, een Schilder- en Tekencursus met 16 deelnemers, een cursus Fotografie met 4 deelnemers
en een cursus Samen Spontaan Schrijven met 6 deelnemers. Ook was er Leren Lezen met één deelnemer.
Hoofdstuk 3 – Dienstverlening
3.1. Bezoek en Ondersteuning Service (BOS)
BOS richt zich op ondersteuning aan de partner, familie of vrienden (mantelzorgers)
van een (beginnend) dementerende of chronisch zieke als de zorg een te zware belasting wordt. Die ondersteuning wordt door vrijwilligers geboden. Zij kunnen een
ochtend, middag of avond in de week hulp bieden door een dementerende of zieke
gezelschap te houden, door het maken van een wandelingetje of – met onze Duofiets – een fietstochtje dan wel door een oogje in het zeil te houden als de mantelzorger er even tussenuit wil. Ook mensen die (dreigen te) vereenzamen kunnen een
beroep op de BOS doen. De vrijwilligers van de BOS worden geschoold in het omgaan met intensieve hulpverlening. In het verslagjaar ging het om 18 cliënten die
door 12 vrijwilligers werden ondersteund.
3.2. Ontmoeting en Dagbesteding
De activiteiten worden wekelijks in het Dorpscentrum op dinsdag overdag aangeboden aan zelfstandig wonende senioren. Het project biedt de mogelijkheid om samen
met andere senioren aan een gevarieerd programma deel te nemen. Het gaat hier
om een vorm van niet-geïndiceerde dagopvang. Door het bezoeken ervan kunnen
senioren langer zelfstandig blijven wonen en daardoor de regie over hun eigen leven
blijven voeren. Ook voor de partners, familieleden of verzorgenden is dit vaak een
goede oplossing. De deelnemers betalen voor deze activiteit een eigen bijdrage. De
begeleiding van deze activiteit is in handen van een aantal enthousiaste vrijwilligers.
In het verslagjaar waren er 12 deelnemers.
3.3. Maatjesproject
Doel van dit project is dat senioren elkaar zoeken en vinden om gezamenlijk activiteiten te ondernemen of contacten te hebben. Er is een maandelijkse koffieochtend
in het Dorpscentrum. De activiteiten die plaatsvinden zijn verschillend van aard:
koffiedrinken, gespreksvoering, bekijken van een film of krijgen van een presentatie.
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De deelnemers hebben hierin hun eigen inbreng. Twee vaste vrijwilligers begeleiden
de koffieochtenden. Het aantal deelnemers bedroeg in het verslagjaar gemiddeld 20.
3.4. Vervoersdienst
Een pool van 10 vrijwilligers met 4 reserves is beschikbaar voor vervoer en begeleiding naar arts, fysiotherapeut, ziekenhuis, Ontmoeting & Dagbesteding en dergelijke. Dat gebeurde in het verslagjaar zo’n 900 keer.
3.5. Duo-fiets
Van maandag tot en met vrijdag kan gebruikgemaakt worden van de Duo-fiets. Dat
is een veilige, elektrische fiets waarmee twee personen naast elkaar, onder wie een
vrijwilliger, een fietstocht kunnen maken. In het verslagjaar gebeurde dat ongeveer
60 keer.
3.6. KunstBus
Jaarlijks wordt door de KunstBus-commissie een cultureel programma samengesteld dat de deelnemer in de gelegenheid stelt om met een bus naar een museum,
voorstelling of film te gaan. In het seizoen 2017-2018 waren er 110 deelnemers.
3.7. MuseumPlusBus
De Museum Plus Bus, die gesponsord wordt door de BankGiroLoterij, is een initiatief voor ouderen in Nederland. De bus rijdt elke dag een groep senioren naar één
van de veertien deelnemende musea. Het gaat om senioren die écht niet meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken. In het verslagjaar reed Welzijn Vorden met
40 deelnemers mee naar het Joods Historisch Museum in Amsterdam.
3.8. Maaltijdvoorziening
Welzijn Vorden maakt gebruik van Apetito (diepvriesmaaltijden). Deze maaltijden
worden eens per week bezorgd. Wie zich opgeeft via Welzijn Vorden krijgt 10 % korting. In het verslagjaar waren er 10 deelnemers.
3.9. Repair Café
In de voormalige Raadzaal in Kulturhus 'Het Dorpscentrum' staan op de tweede zaterdag van de maand diverse vaklieden klaar: elektriciens, naaisters, softwaredeskundigen en houtreparateurs helpen gratis bij alle mogelijke reparaties. Alleen materiaalkosten worden berekend. Gereedschap en materialen zijn aanwezig. In het
verslagjaar werden 136 reparaties verricht.
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