JAARVERSLAG 2018

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg. Zoals u onderstaand kunt lezen
hebben wij ook dit jaar, behalve de bijeenkomsten van Samen op Zondag, diverse activiteiten
georganiseerd.
Sponsoren
Door de organisatie van Florijn Winterloop werden wij uitgekozen als het goede doel van dit jaar waardoor
wij een mooie donatie ontvingen.
Ook de Kringloopwinkel Woudenberg heeft ons dit jaar een mooie bijdrage geschonken.
Verder zijn wij alle donateurs dankbaar voor hun bijdragen, zonder hen zouden wij niet zoveel kunnen
betekenen voor de inwoners van Woudenberg.
Vrijwilligers
Wij zijn heel blij met onze vrijwilligers, gezamenlijk wordt er telkens weer een mooie activiteit neergezet!
Verbinden is één van de uitgangspunten van de Coalitie. Het verbinden van de bezoekers bij onze
activiteiten is voor ons heel belangrijk. Het is dan ook mooi om te constateren dat onze bezoekers elkaar
steeds beter weten te vinden om onderlinge afspraken te maken. Daarnaast is de Coalitie gedurende het
gehele jaar in gesprek met een veelheid van organisaties om te bezien of en op welke manier wij iets voor
elkaar kunnen betekenen.
In het voorjaar werd ons gevraagd om tijdens een bijeenkomst van de landelijke Coalitie Erbij een
presentatie te geven over onze werkwijze. Dit vanwege de unieke situatie dat wij als enige koploperplaats
alle werkzaamheden als vrijwilligers doen.
Er zijn meerdere overlegsessies geweest met “ambassadeurs” van het Ministerie van VWS, wethouder
Marleen Treep en een beleidsambtenaar om te onderzoeken of er vanuit de plannen van minister Hugo de
Jonge nog meer opgepakt zou moeten worden om eenzaamheid te bestrijden in Woudenberg. Het doet
ons veel plezier te horen dat Woudenberg voorop loopt met de uitwerking van die plannen. Tevens
genieten wij grote bekendheid bij het Ministerie waar het gaat om de bestrijding van eenzaamheid. Nu wij
contact hebben gezocht met de Coöperatie de Kleine Schans om een Meldpunt tegen Eenzaamheid in te
richten voldoet Woudenberg aan de belangrijkste criteria.
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Jaarverslag 2018
Sinds 2013 is de Coalitie Erbij Woudenberg, verder te noemen de Coalitie, actief om eenzaamheid op de
kaart te zetten en zoveel als mogelijk tegen te gaan.
Vanaf 2015 is de Coalitie een stichting. Het bestuur van de stichting is in 2018 deels gewijzigd en bestaat
nu uit drie personen: Jeanine Schaling als voorzitter, Leida Hofland – de Kruijff als penningmeester en
Marian Smit als secretaris.
Coöperatie De Kleine Schans
Bij de oprichting van bovengenoemde Coöperatie is ook de Coalitie lid geworden. Ons doel is
eenzaamheid nog breder op de kaart te zetten in samenwerking met nog meer organisaties.
Activiteiten
Samen op Zondag
Een van de belangrijkste activiteiten van Coalitie Erbij Woudenberg is de Samen op Zondagmiddagen. Het
doel van de deze middagen is als volgt: elke tweede zondagmiddag van de maand wordt er een
bijeenkomst georganiseerd onder de naam: Samen op Zondag. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor
eenieder die het gezellig vindt om deel te nemen aan deze bijeenkomsten, waardoor de bezoekers met
elkaar in contact kunnen komen en hiermee een invulling te geven aan de (eenzame) zondag. Bij elke
bijeenkomst wordt er een activiteit aangeboden, georganiseerd door de vrijwilligers.
De middagen worden gemiddeld bezocht door 25-30 personen, en er zijn circa vijf vrijwilligers aanwezig
alsmede minimaal één bestuurslid. De meeste bezoekers zijn vaste gezichten geworden en kijken elke
maand weer uit naar de gezellige middag in het Cultuurhuis.
Van de bezoekers wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd, de rest wordt gesponsord door giften van
diverse ondernemers. Tevens ontvangen wij goederen in natura. De gemeente geeft subsidie voor de huur
van het Cultuurhuis.
Verwenmiddag Eldorado
Bezoekers van Samen op Zondag en andere belangstellenden waren uitgenodigd voor een verwenmiddag
op donderdag 28 juni bij Eldorado met koffie met gebak, een drankje met een hapje. Gezellig met elkaar
genieten van het mooie uitzicht, het prachtige weer en het lekkers. De bezoekers van Samen op Zondag
kregen een kaart waarmee zij iemand konden uitnodigen om mee te gaan naar deze verwenmiddag.
Hiervoor werd de ansichtkaart 'Wie nodig jij uit?' gebruikt: dit was een initiatief voor de zomeracties tegen
eenzaamheid, van de landelijke Coalitie Erbij. Het was een goed bezochte en gezellige middag waarbij ook
anderen welkom waren!
Kom Erbij Festival
Van 27 september tot 6 oktober is de landelijke Week tegen de Eenzaamheid gehouden, dit jaar met de
titel Kom Erbij Festival. Door het hele land zijn meerdere activiteiten georganiseerd en ook in Woudenberg
hebben we weer meegedaan aan het festival door samen met Groenewoude een poffertjesmiddag te
organiseren en een maaltijd in de Voorhof. Hier waren ook de bewoners van een aantal huizen van
Reinaerde aanwezig.

Workshop
Voorafgaand aan de start van de Coalitie is er in 2012 een conferentie georganiseerd inzake eenzaamheid.
Het leek de Coalitie daarom tijd om opnieuw een bijeenkomst te organiseren, ditmaal in de vorm van een
workshop, om eenzaamheid nader onder de aandacht te brengen.
Meldpunt
Naar aanleiding van de plannen van minister Hugo de Jonge, om breed in te zetten om eenzaamheid
onder met name 75-plussers te bestrijden heeft de Coalitie een Plan van Aanpak geschreven voor hetgeen
nog moet gebeuren in Woudenberg. Behalve dat de 75-plussers ieder jaar een bezoekje zouden moeten
krijgen (deze taak ligt niet bij ons) is het realiseren van een Meldpunt tegen Eenzaamheid de belangrijkste
activiteit die nog moet worden gerealiseerd. Hier zijn wij druk mee bezig, samen met de Coöperatie de
Kleine Schans.
Muziekmenu
Om ook andere bezoekers op de hoogte te stellen van de activiteiten van de Coalitie Erbij Woudenberg
hebben wij ook dit jaar een gezellige avond in De Camp georganiseerd met een optreden van
Muziekmenu. Een trio dat muziek uit de jaren ’60 en ’70 ten gehore bracht. De avond was goed bezocht,
de sfeer zat er goed in.
Kerstlunch bij Albert Heijn
Geurt de Wit van Albert Heijn vond het weer een prima idee om samen met de Coalitie Erbij Woudenberg
een kerstlunch te houden. De mensen werden uitgenodigd middels een kaart en mochten, desgewenst,
iemand meenemen. In de kantine van AH was op de tweede kerstdag een feestelijke en rijk gedekte tafel
te vinden. Renske begeleidde de bezoekers en schoof, net als Geurt op een later moment, ook aan. Het
was gezellig. Dank je Geurt, voor je inzet en gastvrijheid!
Overig:
In 2018 hebben we meegewerkt aan de het op de kaart zetten van eenzaamheid en bekendheid geven aan
de Coalitie Erbij Woudenberg. Zo is er een presentatie gegeven over eenzaamheid bij netwerkdag van de
landelijke Coalitie Erbij en doen we mee met de matchbeurs van WAUW!denberg. Verder zijn wij in
november aanwezig geweest bij de infomarkt ten behoeve van de nieuwe inwoners.

Bijlage: financieel overzicht
Inkomsten
Banksaldo 1-01-2018

2.952,97

Subsidie
Bijdragen bezoekers
Sponsorgelden
Retour inkopen

1.800,00
1.299,25
1.528,00
19,35

Totaal inkomsten

4.646,60 Totaal uitgaven

Totaal inkomsten +
banksaldo

Uitgaven

Huur Cultuurhuis
Bankkosten
Website
Kosten activiteiten
Kantoorkosten
Diversen

1.304,38
201,21
447,70
2.572,72
222,31
394,17
5.142,49

Banksaldo 31-12-2018

2.457,08

7.599,57 Totaal uitgaven + eind
banksaldo

7.599,57

