Jaarverslag 2021 met financiële verantwoording
Doelstelling
Welzijn Vorden is een vrijwilligersorganisatie. Zij heeft ten doel het welzijn van de –
kwetsbare - inwoners binnen de voormalige gemeente Vorden te bevorderen.
Daartoe organiseert, coördineert of stimuleert zij een groot scala aan activiteiten en
cursussen en verleent zij verscheidene diensten. Inclusief het bestuur zijn daarbij
80 - onmisbare - vrijwilligers betrokken.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit Bert Brandenbarg (voorzitter), Anne–Mieke Jansen op de
Haar (secretaris), Fons Huurneman (penningmeester), Albertha Terpstra (lid) en
René Deliege (lid). Albertha Terpstra en Anne-Mieke Jansen op de Haar fungeren als
aanspreekpunten voor de coördinatoren van de vrijwilligersgroepen terwijl René
Deliege de website onderhoudt.
Corona
Welzijn Vorden werkt voor een groot deel voor en met ouderen. Vele van deze
vrijwilligers en cliënten behoren tot de groep kwetsbare inwoners. De perikelen rond
het coronavirus en de invoering van de Covid-maatregelen hebben ook in het jaar
2021 een enorme impact gehad op een ieder en ook onze stichting.
Vele van onze activiteiten hebben een deel van 2021 stil gelegen om voormelde
redenen. Een uitzondering is ook nu weer gemaakt voor de Bezoek- en
Ondersteuning Service (BOS) die wel het gehele jaar de onmisbare hulp heeft
geboden voor zover daar behoefte aan was maar wel binnen de daaraan gestelde
covid-richtlijnen. De door de overheid opgelegde verplichte stop op uitvoering van
onze gebruikelijke activiteiten, cursussen en dienstverlening heeft zijn weerslag
gevonden in de aantallen deelnemers aan alle activiteiten in het jaar 2021 zoals u
verderop in dit verslag kunt lezen.
Ook in 2021 is weer, vanwege het ontbreken van alle activiteiten, extra veel
aandacht geschonken aan de vrijwilligers en cliënten in de vorm van communicatie
en attenties omdat zij van levensbelang zijn voor het voortbestaan van onze
stichting en het bestuur de band met hen “warm” wil houden. Deze extra aandacht
heeft wel financiële gevolgen gehad zoals uit de jaarrekening blijkt.
Ondanks deze extra aandacht blijkt dat het aantal vrijwilligers minder is
geworden.
Dat er in 2021 minder activiteiten/cursussen/diensten zijn georganiseerd betekent
ook dat de financiën daardoor zijn beïnvloed. In de vergelijkende cijfers tussen de
jaarrekeningen 2021 en 2020 vind u deze verschillen maar beperkt terug omdat we
ook in 2020 beknot werden door deze overheidsmaatregelen. In de toelichting op de
jaarrekening is verder geen aandacht geschonken aan de gevolgen van Covid-19.
Activiteiten
Deze zijn vooral gericht op het bewegen door ouderen: volksdansen, stijldansen,
sport en spel, sportstart, koersbal, wandelen, hobbyclub enz. Daarmee wordt ook
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beoogd het leggen en onderhouden van sociale contacten. Op dat laatste zijn
activiteiten als de hobbyclub en de koffieochtenden gericht. In 2021 namen binnen
de gestelde covid-maatregelen gemiddeld 115 personen deel aan deze activiteiten.
Sport en spel is in 2021 weer opgestart terwijl een nieuwe groep van 11 personen,
genaamd sportstart, in 2021 voor het eerst onder de vleugels van welzijn is gestart.
Cursussen
Hierbij gaat het om de tabletcursussen, schilderen en tekenen en de cursus glas in
lood maken. Elk van deze cursussen mocht zich in 2021 verheugen op deelname
van een aantal personen.
Dienstverlening
Genoemd moeten worden:
•

Bezoek- en Ondersteuning Service (BOS): vorig jaar ondersteunden 16
vrijwilligers de mantelzorgers van 20 dementerende of chronisch zieke inwoners.
Een dagdeel in de week wordt hulp geboden zodat de mantelzorger even ‘lucht’
heeft. Deze activiteit heeft steeds plaats gehad binnen de gestelde covid-19
richtlijnen.

•

Ontmoeting & Dagbesteding (O&D): onder begeleiding van vrijwilligers worden
wekelijks op dinsdag de hele dag activiteiten aangeboden aan zelfstandig
wonende senioren. Dit is een vorm van niet-geïndiceerde dagopvang. In het jaar
2021 zijn er geen activiteiten geweest vanwege alle covid-19 beperkingen.

•

Koffietijd: een maandelijkse koffieochtend voor senioren ter vergroting van hun
sociale contacten. Vorig jaar waren er, tijdens de keren dat het binnen de covidperikelen was toegestaan en de deelnemers het veilig vonden, per keer gemiddeld
12 deelnemers.

•

Vervoersdienst: een pool van 8 vrijwilligers en 2 reserves zorgde vorig jaar bijna
150 keer voor vervoer naar huisarts, ziekenhuis, kapper, fysiotherapeut enz.
Ook deze dienst is een deel van het jaar niet verleend vanwege uitbraak van het
virus.

•

Duo-fiets: vrijwilligers maken een fietstocht op een elektrisch ondersteunde
duofiets met ouderen (vaak dementerenden) die zelf niet meer kunnen fietsen.
De fiets reed in 2021 slechts een deel van het jaar omdat strenge Covidmaatregelen een vol jaar inzet verhinderden.

•

Kunstbus: jaarlijks stelt een commissie een gevarieerd cultureel programma
samen dat de deelnemer in staat stelt per bus een museum, film of
theatervoorstelling te bezoeken. In 2021 heeft de commissie slechts 1 bezoek
aan Schokland kunnen organiseren. Hieraan namen ruim 30 personen deel.

•

Repair Café: kleine reparaties aan apparatuur en kleding worden door
deskundige vrijwilligers op elke tweede zaterdag van de maand verricht. Vorig
jaar was er vanwege de corona perikelen slechts 1 bijeenkomst( 6 reparaties)

•

Maaltijdvoorziening: Apetito gaf de 6 Welzijn-deelnemers 10% korting.
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Administratieve ondersteuning
Zonder onze administratieve medewerker Willy Gotink die op dinsdag- en
donderdagochtend kantoor houdt, zou dit alles niet kunnen worden gerealiseerd.
Globaal overzicht van de kosten en baten1
Personeelskosten
Bestuurs- en administratiekosten
Netto huisvestingskosten
Algemene bedrijfskosten2
Netto-kosten activiteiten en diensten3
Totaal te financieren

€
€
€
€
€
€

7.900
300
800
5.100
5.900
20.000

Voor 2021 bedroeg de gemeentelijke subsidie (ruim) € 30.800, waarvan € 14.800
voor de reguliere loonkosten. Daarnaast ontvingen wij van onze weldoeners in totaal
een bedrag van (ruim) € 1.500. Dat is bij elkaar ongeveer € 32.300.
Per saldo resteerde dus een voordelig exploitatiesaldo van zo’n € 12.300.

E. Brandenbarg (voorzitter)

A.W.J. Huurneman (penningmeester)

Onderstaande bedragen zijn afgerond op 100-tallen. Voor een meer gedetailleerd overzicht wordt
verwezen naar de jaarrekening 2021 met toelichting
2 Kantoorartikelen, verzekering, telefoon, ICT, advertenties, kosten vrijwilligers.
3 De cursisten dragen hun eigen directe kosten, net als de deelnemers aan vrijwel alle activiteiten. Het
zijn vooral de diensten – in wezen onze corebusiness - die geld kosten en dan met name O&D voor
rekening van Welzijn komt. Opmerking verdient dat de indirecte kosten niet worden doorberekend;
die worden uit de broodnodige subsidie gefinancierd
1
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