JAARVERSLAG 2019

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.
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. 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.
Het CDA organiseerde in februari een regionale bijeenkomst met als gastspreker minister Hugo de Jonge.
Uiteraard was eenzaamheid één van de onderwerpen die aan de orde kwamen. Ook de Coalitie was
uitgenodigd. Tijdens deze avond werd een convenant ondertekend door de minister, de Coalitie en
wethouder M. Treep. In dit convenant staan vijf pijlers waaraan de gemeente zich heeft geconformeerd om
eenzaamheid te (helpen) bestrijden.
In april is het Meldpunt Eenzaamheid van start gegaan. Minister De Jonge heeft in zijn Plan van Aanpak
om eenzaamheid te bestrijden een aantal aandachtspunten opgenomen, een meldpunt eenzaamheid was
een van de aandachtspunten die in Woudenberg nog niet was gerealiseerd.
Veel bezoekers hebben kunnen genieten van een optreden van Theater Sjapoo. De organisatie was een
samenwerkingsverband tussen de Coalitie en Senioren Belangen.
In het voorjaar werden wij benaderd door VV Woudenberg om na te gaan of wij, op maatschappelijk
gebied, iets voor elkaar kunnen betekenen. Daaruit vloeide voort dat wij onze “Verwenbijeenkomst” bij VV
Woudenberg hebben georganiseerd, hetgeen een groot succes was. En hieruit is onze nieuwe activiteit
Samen Bewegen ontstaan: eenmaal per maand, op de tweede vrijdag, wordt er in samenwerking met SNO
en de Geerensteingroep in de kantine van VV Woudenberg een ochtend georganiseerd waar, na het
drinken van een kopje koffie, gezamenlijk een gevarieerd beweegprogramma wordt afgewerkt. Desgewenst
kunnen de deelnemers deze gezellige ochtend afsluiten met een goed verzorgde lunch.
Wij zijn blij te kunnen constateren dat veel mensen uitkijken naar één van de vele contactmomenten die wij
aanbieden. Nog altijd weten steeds weer nieuwe mensen ons te vinden!

Jeanine Schaling
Voorzitter Coalitie Erbij Woudenberg
www.coalitieerbijwoudenberg.nl

Jaarverslag 2019
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 bestaat per 31-12-2019 uit drie
personen:
Jeanine Schaling, voorzitter,
Leida Hofland – de Kruijff, penningmeester
Marian Smit, secretaris

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. Tevens
ontvangen wij goederen in natura. De gemeente geeft subsidie voor de huur van het Cultuurhuis.
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 is het realiseren van een Meldpunt tegen Eenzaamheid de belangrijkste activiteit. Op maandag 18
februari was Minister Hugo de Jonge in Woudenberg. Om de samenwerking tussen gemeente
Woudenberg en Coalitie Erbij Woudenberg te bekrachtigen is er een convenant getekend. Door het
ministerie is een bord gemaakt met daarop de 5 pijlers die hierin van belang zijn. Dit bord werd deze avond
ondertekend door minister Hugo de Jonge, wethouder Marleen Treep en Jeanine Schaling namens de
Coalitie Erbij Woudenberg.
Het meldpunt is op 9 april geopend door de wethouder Marleen Treep.

Verwenochtend bij VV Woudenberg
Bezoekers van Samen op Zondag en andere belangstellenden waren uitgenodigd voor een verwenochtend
op donderdag 27 juni bij V.V. Woudenberg, i.s.m. SNO Woudenberg en de Geeresteingroep. De opzet was
eerst met elkaar een kop koffie met iets lekkers te nuttigen om daar na met elkaar sportief bezig te zijn. Dit
lukte zeer goed en mede door het prachtige weer hebben de deelnemers genoten. De ochtend werd
afgesloten met een zeer verzorgde lunch, met dank hiervoor aan de VV Woudenberg en met name Wil
Termaaten.
Naar aanleiding van deze middag is sinds 30 augustus het programma “Samen Bewegen” van start
gegaan. Elke 2e vrijdag van de maand vindt er een sportief evenement plaats in de kantine van VV
Woudenberg.
Theater Sjapoo – i.s.m. Seniorenbelang Woudenberg/Scherpenzeel
In een bijna uitverkochte zaal genoten velen van de cabaretavond die werd uitgevoerd door leden van
Theater Sjapoo. De titel : “Wat een hoed met je doet” kan niet worden vervangen door een betere.
Onderwerpen, uit het leven gegrepen, met een passende hoed gaven bij de bezoekers een gevoel van
herkenning. Ook de vele woordspelingen gaven hilarische momenten.
Overig:
In 2019 hebben we tijdens Samen op Zondag een gevarieerd programma aangeboden. Er waren
meerdere muziekmiddagen die altijd zeer succes vol zijn. Er waren optredens van o.a.:
Zeven Tinten Grijs, The Amazing Cats (2x), de Muzidima’s, Piece of Craic –en Het Spoorkoor met een
tiental (klein-)kinderen.
Ook de overige bijeenkomsten verliepen in een prettige sfeer!
In maart 2019 is Stichting Burgerinitiatief Woudenberg toegetreden tot de Coalitie Erbij.
Anja Assisteert en Buurtzorg Woudenberg zijn uit de Coalitie Woudenberg getreden.
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