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Een bewogen jaar 
Voor de Stichting Samen Verder, al haar medewerkers en klanten een bewogen jaar.  

Door samen te werken hebben we het succesvol kunnen afronden. 
In dit verslag leest u wat we in 2020 hebben gerealiseerd 
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Colofon 

 

De Stichting is opgericht op 7 april 1978 

 

 

 

Bestuur 

Voorzitter:    dhr. J.C.J. van Zutphen 

Secretaris:    dhr. D.J. Dales 

Penningmeester:   dhr. T. Bouman 

Bestuurslid Bartje:   mevr. E.E.M. Doornebal-Deenik 

Bestuurslid Facilitaire Dienst:  de heer H.P.J. Kokke 

 

e-mailadres bestuur:   bestuur@stichtingsamenverder.com 

 

 

Projectenbureau 

Meerlaan 25 

4103 XZ  Culemborg 

Telefoon (0345) 520521 

Geopend: elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 

 

 

 

Postadres 

Meerlaan 25 

4103 XZ  Culemborg 

 

 

 

Internet 

e-mailadres :  info@stichtingsamenverder.com 

website :  www.stichtingsamenverder.com 
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Voorwoord  

 

Beste medewerkers en lezers, 

  

Voor u ligt het jaarverslag van 2020. Een bewogen jaar dat zich laat kenmerken door de 

maatregelen die genomen werden om de coronapandemie te bestrijden. Begin van het jaar leek 

het coronavirus nog letterlijk en figuurlijk de ‘ver van mijn bed show’. Echter in maart werd als 

in een stroomversnelling de omvang van de besmetting en de ernst van de gevolgen duidelijk. 

Met name ouderen en mensen met onderliggend lijden stierven of werden zwaar ziek en moesten 

maandenlang revalideren. Een jaar later is nog niet duidelijk wanneer de samenleving weer 

normaal zal kunnen functioneren. 

 

De doelstelling van SSV is het bevorderen van de zelfstandigheid en het welbevinden van 

ouderen, mensen met een beperking en de eigen (vm.) medewerkers. Een belangrijk aspect van  

welbevinden is sociaal contact. En juist op dat vlak (elkaar ontmoeten, emoties delen, elkaar 

aanraken, gewoon een praatje maken) is onze doelgroep getroffen; in een sociaal isolement 

geraakt. 

 

Het bestuur heeft geprobeerd het contact met de medewerkers te onderhouden via extra nieuws-

brieven met daarin extra verstrooiing. Daarnaast onderstreepten we de onderlinge band en de 

waardering voor jullie inzet met SSV-cadeaubonnen, omdat het jaarlijks uitje en de eindejaars-

bijeenkomst niet konden plaatsvinden.  

We zijn ons bewust dat dit allemaal niet opweegt tegen elkaar daadwerkelijk vis-à-vis ontmoe-

ten, maar dat gaat zeker weer gebeuren. Tot dat moment; gezondheid gewenst en houd vol! 

 

Zodra we weer samen mogen komen, zullen we dat samen vieren en gaan we 

 

Met vriendelijke groet, 

 

J.C.J. (Jos) van Zutphen,  

Voorzitter Stichting Samen Verder 
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Doelstelling 

 

De doelstelling van de Stichting Samen Verder is in 1978 geformuleerd en in 2005 aangepast aan 

de ontwikkelingen van de stichting. 

 

• De stichting stelt zich ten doel om ouderen en mensen met een beperking te 

ondersteunen om zelfstandig te kunnen functioneren; 

• Zij doet dit aanvullend op de reguliere hulpverlening; 

• Zij biedt een zinvol perspectief, welzijn en welbevinden voor SSV-vrijwilligers. 

Projecten 

 

Aan het realiseren van de doelstelling wordt gewerkt door het uitvoeren van een aantal projecten: 

 

Project Bartjes Kringloopcentrum 

 

Hergebruik van nog bruikbare artikelen.  

 

Bartjes Kringloopcentrum is geopend: 

 

Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 16.00 uur 

Zaterdag:   10.00 – 13.00 uur 

 

Telefoon (0345) 517 680 

 

 

De kosten voor het uitvoeren van de verschillende projecten worden betaald uit de opbrengsten 

van de verkopen in het Kringloopcentrum. 

 

Project Klaartje 

 

Vervoer van ouderen en mensen met een beperking. 

 

Aanvragen vervoer kan op werkdagen tussen 9 en 12 uur. Telefoon (0345) 518300. 

 

Aanvragen vervoer naar ziekenhuizen en poliklinieken buiten Culemborg: i.v.m. de grote vraag 

naar dit vervoer raden wij aanvragers aan zo vroeg mogelijk te reserveren. 

 

     
 
  



 

5 

Van de bestuurstafel 
 

Het bestuur bestaat per 31 december 2020 uit de volgende personen: 

 

                 
Jos van Zutphen      Thom Bouwman      DerkJan Dales         Hans Kokke    Ellien Doornebal 

   Voorzitter          Penningmeester      Secretaris              Facilitaire          Lid/Bartje      

                 Dienst 

 

Overlegstructuur 

 

Het bestuur vergaderde iedere maand, m.u.v. de zomervakantieperiode. 

Als het nodig was om snel een besluit te nemen of zaken te regelen werd er overlegd via 

telefoon, e-mail, videovergadering of werd een extra fysiek overleg ingepland.  

Elke drie maanden is er overleg geweest met alle (plaatsvervangende) projectleiders en de 

bestuursleden. Elk bestuurslid is contactpersoon voor een van de projecten. Het desbetreffende 

bestuurslid overlegt regelmatig met de projectleiding om goede afstemming en samenwerking te 

bevorderen.   

 

Halverwege 2019 heeft de secretaris te kennen gegeven te willen wisselen van bestuursfunctie. 

Zij ambieert de functie van Bestuurslid Bartje. Sindsdien is er naarstig gezocht naar een nieuwe 

secretaris. Eind 2020 hebben we die gevonden. 

Op 1 oktober 2020 trad de heer D.J. Dales aan als Secretaris. Wij begroeten in hem een 

bestuurslid met ervaring vanuit het bedrijfsleven en verschillende functies in andere 

vrijwilligers- 

organisaties. 

 

Samenwerking 

 

Naast de interne communicatie en samenwerking vindt het bestuur het ook belangrijk om met 

andere organisaties samen te werken. Dit met het doel om elkaar te ondersteunen en te 

versterken. Zo is onder meer te noemen de deelname aan het “Vrijwilligers in Zorg en Welzijn” 

en “Vrijwilligers in de Praktijk”, platformen waarin vrijwilligersorganisaties uit Culemborg 

samenwerken. Aan dit overleg nemen ook vertegenwoordigers van de sociale wijkteams deel.  

Ook lopen er goede en constructieve contacten met Stichting Senioren Collectief Culemborg 

(SSCC). Gezamenlijk organiseren we uitstapjes voor mensen ouder dan 80 jaar. Deze vinden met 

grote regelmaat plaats. Samen Verder staat financieel garant en stelt haar bussen met 

chauffeurs/begeleiders beschikbaar.  

 

Om haar doelstellingen te realiseren streeft SSV naar samenwerking. Na oriënterende 

gesprekken in 2019 met Zorgcentra De Betuwe (ZDB) en stichting ENOA bleek dat voor alle 

partijen, inclusief de doelgroep, samenwerking een meerwaarde zou kunnen opleveren. In 2020 

hebben we dit afgerond tot een overeenkomst waarbij voor zowel ZDB als ENOA geldt dat zij 

gebruik kunnen maken van onze bussen. Om deze reden hebben we een extra bus aangeschaft. 
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Corona 

 

Het nieuwe normaal 

Ook wij zijn geconfronteerd met het coronavirus en hebben hiervoor maatregelen moeten treffen. 

Onder leiding van het bestuur zijn we continue bezig geweest met hoe we invulling geven aan de 

“1,5 meter samenleving” en wat het betekent voor onze medewerkers en klanten. 

Alle medewerkers hebben meegedacht, hun verantwoordelijkheid genomen hun inbreng 

geleverd. Met onze nieuwsbrief hebben we de medewerkers zeer frequent op de hoogte 

gehouden van alle ideeën, plannen en maatregelen. Vanaf het begin heeft het bestuur zich op het 

standpunt gesteld dat SSV de richtlijnen van de regering volgt. Op basis daarvan nemen we 

maatregelen die bij SSV passen. Dus bij ziekteverschijnselen thuisblijven, geen handen 

schudden, hoesten en niezen in de oksel van je elleboog, afstand bewaren, papieren zakdoekjes 

gebruiken, vaker de handen wassen, enz.  

 

Kwetsbaar 

Het overgrote deel van onze medewerkers en klanten behoort tot de risicogroep. Dat vraagt extra 

alertheid van ons allen om besmetting te voorkomen.  

De chauffeurs is gevraagd plaatsen die door alle gebruikers worden aangeraakt telkens te 

reinigen en na hun dienst stuur, versnellingspook, handgrepen, enz. schoon te maken. 

 

Kantoormedewerkers wordt verzocht de telefoon, het toetsenbord, hun bureau, de 

stoelleuningen, enz. na hun dienst schoon te maken. Voor andere medewerkers geldt dat zij ook 

hun balie, de kassa, het bureau, enz. regelmatig reinigen. 

 

Kringloopcentrum Bartje 

Het bestuur heeft na consultatie van projectleiders besloten kringloopcentrum Bartje vanaf 

zaterdag 14 maart te sluiten. Om ons voor te bereiden op de heropening is kringloopcentrum 

Bartje coronaproef heringericht. Er zijn hygiëne maatregelen ingevoerd (handen desinfecteren bij 

binnenkomst, mandjes schoonmaken). Voor medewerkers zijn beschermende spullen gekocht 

(mondkapjes, gezichtsmaskers, handschoenen). Het aantal klanten is beperkt en 

éénrichtingsverkeer mogelijk gemaakt. De belangrijkste coronamaatregelen kunnen daardoor 

worden gehandhaafd; 1,5 meter afstand bewaren en goede hygiëne betrachten. 

Toch hebben we voor ruim een halfjaar het kringloopcentrum in 2020 gesloten moeten houden. 

 

Vervoerder Klaartje 

Ook het overgrote merendeel van onze chauffeurs en klanten behoort tot de risicogroep. Klaartje 

is in bepaalde situaties nagenoeg onmisbaar voor onze doelgroep, ouderen en mensen met een 

beperking. We wilden de dienstverlening om die reden vanaf maandag 16 maart beperkt 

overeind houden. Hiervoor hebben we extra maatregelen getroffen. 

 

 Chauffeurs is gevraagd of ze beschikbaar zijn waarbij eigen gezondheid boven alles gaat; 

 Klanten is gevraagd alleen noodzakelijke medische ritten aan te vragen; 

 Dragen van mondkapjes. 

 

Alle bussen zijn aangepast met schermen tussen passagiers en chauffeur en ook tussen chauffeur 

en bijrijder. 
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Activiteiten 

Vanwege de coronapandemie hebben we moeten besluiten een aantal activiteiten te schrappen, 

zoals daar zijn: 

 Jaarlijks uitje, dit zou woensdag 13 mei plaatsgevonden hebben naar de Rotterdamse 

haven. Van uitstel komt zeker geen afstel; 

 Sponsoring Senioren Event, het bestuur is tot de conclusie gekomen dat dit niet kan. 

De wil om dit Senioren Event structureel te ondersteunen blijft overeind, maar wordt in 

principe gekoppeld aan het gegeven of de veiligheid gegarandeerd kan worden; 

 Het bestuur heeft besloten de eindejaarsbijeenkomst niet organiseren, omdat we de 

verantwoordelijkheid voor besmettingen niet willen nemen; 

 Jubilarissen, tijdens de eindejaarsbijeenkomst staan we altijd stil bij de jubilarissen van 

dat jaar. Dat was nu dus niet mogelijk. 
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Vrijwilligers in onze stichting 

 

Alle activiteiten binnen onze stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers die vaak vele jaren 

actief zijn. Er zijn geen betaalde krachten werkzaam. Dit is uniek en tevens ook de grote kracht 

van de stichting. 

 

In 2020 hebben we afscheid moeten nemen van enkele medewerkers die soms heel lang hun 

krachten aan de stichting hebben gegeven. We zijn hen daar zeer erkentelijk voor. 

 

Gelukkig hebben we in 2020 ook weer nieuwe medewerkers in onze kring kunnen verwelkomen. 

We zijn blij dat we de continuïteit van de verschillende projecten hiermee kunnen garanderen.  

 

Onderstaande grafieken laten de verhouding zien binnen ons medewerkersbestand o.b.v.: 

 De verdeling man/vrouw; 

 Leeftijd; 

 Dienstjaren. 

 

Verdeling man/vrouw 

 
 

 

Het aandeel van vrouwen is licht gestegen t.o.v. vorig jaar, van 52 naar 53%. Het totaal aantal 

vrijwilligers is toegenomen van 242 naar 249. 

 

Leeftijdsopbouw 
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Van alle medewerkers zijn er 63 (25%) jonger dan 65 jaar. Met een aantal van 19 is de 

leeftijdsgroep van 74 jaar het sterkst vertegenwoordigd. De gemiddelde leeftijd ligt op 70 jaar. 

 

Dienstjaren 

 

 
Een groot deel van de medewerkers is vele jaren betrokken bij de SSV. Er zijn 5 leden die al 40 

jaar of langer in dienst zijn. Gemiddeld is een medewerker ruim 10 jaar werkzaam bij de 

Stichting. 

 

Jubilarissen 

 

Sinds 2003 zijn jaarlijks aan medewerkers van de stichting speldjes uitgereikt als zij 5, 10, 15, 

20, 25, 35 of zelfs 40 jaar betrokken waren bij onze stichting. Normaal worden deze 

medewerkers gehuldigd tijdens de eindejaarsbijeenkomst. Helaas heeft deze bijeenkomst dit jaar 

niet kunnen plaatsvinden. 

Alle jubilarissen hebben op hun huisadres een oorkonde, een speld en een boeket bloemen in 

ontvangst mogen nemen. Dit jaar waren er geen 40-jarige jubilarissen die zich voor de stichting 

hebben ingezet. 

 

De jubilarissen in 2020 in aantal: 

5 jaar  : 8 vrijwilligers 

10 jaar  :  7 vrijwilligers  

15 jaar  : 7 vrijwilligers 

20 jaar  :  1 vrijwilliger 

25 jaar  : 2 vrijwilligers 

30 jaar  : 4 vrijwilligers 
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Bartjes Kringloopcentrum 
 

Projectleider:  mevrouw P.A.M. (Ellen) van Wijngaarden 

Plv. Projectleider: mevrouw J.C. (Janneke) van Hoof - Veenstra 

 

Een bijzonder jaar 

 

We kijken terug op een bijzonder bewogen jaar: 

 Nooit eerder hadden we te maken met een pandemie; 

 Nooit eerder hebben we de winkel in een jaar 2 keer moeten sluiten; 

 Nooit eerder hebben we onze sociale plek waar de mensen samen konden komen moeten 

sluiten; 

 Nooit eerder hebben we hebben te maken gehad met medewerkers die zelf het virus 

kregen en behoorlijk ziek werden. We hebben ook te maken gekregen met medewerkers 

die overleden zijn. Onze gedachten gaan naar hun uit; 

 Nooit eerder hebben we 2 maanden intern gesjouwd en verbouwd; 

 Nooit eerder hebben we zoveel maanden overleg gehad met de verschillende afdelingen 

over de herinrichting; 

 Nooit eerder konden er grote vergaderingen niet doorgaan; 

 Nooit eerder gingen we ons 25ste jaar in, in dit pand! 

 

En dan blijkt uit telefonisch contact met de medewerkers dat ze graag weer willen komen 

werken. Dat ze Bartje en de collega’s missen maar dat ze ook bevreesd zijn voor het virus.  

We zijn dan ook zo blij dat we nog steeds een beroep op jullie kunnen doen want alleen samen 

kunnen we verder! 

 

Bartje gesloten 

 

Ook tijdens de twee sluitingstijden is er voortdurend hard gewerkt door verschillende afdelingen. 

Veel opslagruimtes zijn onder de loep genomen. Chapeau hiervoor mensen! 

 

Ook hebben we hard gewerkt aan de verbouwing van Bartje en al zeggen we het zelf, het 

resultaat mag er zijn. En gelet op de reacties van de klanten zijn zij ook blij met de nieuwe en 

ruime opzet van ons kringloopcentrum. 
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Bartje (her)open 

Het heropenen van de kringloopwinkel vereist in de 

coronatijd extra voorzorgsmaatregelen. 

Vóór de coronacrisis is in een uitvoerig traject door een 

werkgroep gekeken naar de herinrichting van het 

gebouw waarin het kringloopcentrum is gehuisvest. Het 

advies van de werkgroep is overgenomen en als 

uitgangspunt voor het herinrichtingsplan vastgesteld. 

Om onnodig extra werk te voorkomen zijn de 

herinrichting van kringloopcentrum Bartje en de 

inrichting t.g.v. de 1,5 m. samenleving geïntegreerd. 

Projectleiding en bestuur hebben mede op basis van de 

inbreng van medewerkers bekeken welke fundamentele 

uitgangspunten zij overeind wensen te houden.  

 

 

 

De uitkomst is dicht bij de oorspronkelijk vastgestelde basis gebleven: 

 

 De kledingafdeling is vergroot en verplaatst naar de centrale ruimte beneden; 

 De koffiecorner blijft (in dezelfde omvang) op dezelfde plaats; 

 Bovenverdieping wordt optimaler gebruikt. Daarvoor is de beddenafdeling verdwenen, 

zijn vloer en wanden opgeknapt en ‘aantrekkelijke’ winkels’ naar boven gebracht;  

 De tuinmeubelen worden buiten aangeboden in een afgesloten ruimte die van binnenuit 

bereikbaar is;  

 Zolang noodzakelijk is een éénrichtingsroute ingesteld. De ingang blijft op dezelfde 

plaats en de huidige personeelsingang wordt uitgang. Daarvoor is de kassa verplaatst en 

ook de poortjes worden naar de (nieuwe) uitgang verplaatst. 

 

Speciale dank richtte de voorzitter aan Wim 

Oudt, de drijvende kracht achter de 

herinrichting. 

Wim was dag in dag uit voor dag en dauw 

aanwezig en veelal tot laat in de middag in 

touw. Zijn schijnbaar tomeloze energie was een 

inspiratiebron voor alle anderen.  

De voorzitter overhandigde Wim Oudt een glas-

in-lood kunstwerkje 

 

 

 

Bescherming 

 

Onze medewerkers behoren nagenoeg allemaal tot de risicogroep. Beschermende maatregelen 

zijn dus op zijn plaats. Hiervoor hebben we onderstaande maatregelen getroffen: 

 Beperkt aantal klanten d.m.v. een verplicht winkelmandje; 

 Gangen verbreden; 

 Ontsmettingsmiddelen regelmatig gebruiken; 

 Dragen handschoenen, mondkapjes of gezichtsbescherming; 

 Kassa achter glas; 

 Alleen betalen met pin;  

 Schermen op bureaus. 
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Activiteiten bij Bartje 

 

Vergaderingen 

 2 keer dagleidersvergadering; 

 2 keer afdelingshoofdenvergadering; 

 Diverse vergaderingen met afdelingshoofden en  

medewerkers over de herinrichting van Bartje. 

 

Veranderingen 

 Het aannamebeleid in de sorteerruimte is aangescherpt; 

 Het aannamebeleid van meubels is onder de loepgenomen 

en hier zijn nieuwe afspraken over gemaakt; 

 In de koffiecorner zijn er afspraken gemaakt over de verblijfsduur 

van klanten en het niet meer gratis zijn van de koffie; 

 Bartje is volledig opnieuw ingedeeld. 

 

Kledingcontainer 

 

De kledingcontainer is in het voorjaar verwijderd. Daarmee is de problematiek van te weinig 

beschikbare containers en het storten van restafval (grotendeels) opgelost. Tegelijkertijd is de 

belasting van de sorteerafdeling verminderd, omdat ca. 80% uit de kledingcontainer onbruikbaar 

is. Tegelijkertijd hebben we het terrein rondom de kledingcontainer heringericht. 

 

Resultaten 

 

Ondanks de sluitingen mogen we over de totale omzet niet klagen. In die paar maanden dat we 

open geweest zijn is de omzet ongeveer de helft van die van het jaar ervoor. 

Niet slecht gedaan met zijn allen en we zijn dan ook blij met het resultaat 

Om een beeld te geven hoe de verdeling is van de opbrengsten per afdeling in percentages van 

het totaal, hieronder het volgende staatje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartjes Kringloopcentrum is geopend: 

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en 

Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur 

Telefoonnummer (0345) 517 680 

  

Afdeling Opbrengst in € 

Afdeling 1: kleding 33.252,- 

Afdeling 2: kinderkleding 6.015,- 

Afdeling 3: muziek 2.498,- 

Afdeling 4: elektrische apparaten 4.427,- 

Afdeling 6: boeken 8.797,- 

Afdeling 7: linnen 7.039,- 

Afdeling 8: huishoudelijke artikelen 11.927,- 

Afdeling 9: Bart Apart 10.840,- 

Afdeling 10: meubels 19.387,- 

Afdeling 11: speelgoed 12.331,- 

Afdeling 12: diversen 2.835,- 

Afdeling 14: prentenkabinet 563,- 
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Klaartje 

 

Projectleider:  mevrouw A. (Alice) de Boer – van Dam 

Plv. Projectleider: de heer B. (Bert) Welle 

 

 

Inleiding 

 

Onze VW-bussen worden dagelijks ingezet voor vervoer van ouderen en mensen met een 

beperking. We rijden binnen Culemborg van deur tot deur. Daarnaast rijden we ook naar de 

ziekenhuizen in Tiel, De Meern, Utrecht, Leidsche Rijn en Nieuwegein. 

We rijden op werkdagen van 08.00 uur tot 22.00 uur. Op zaterdag beginnen we om 09.00 uur tot 

22.00 uur. Op deze dagen pauzeren we van 12.00 tot 13.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur. Op 

zondag zijn we inzetbaar van 10.00 tot 22.00 uur.  

 

Echter, door de corona hebben we vanaf het begin van de pandemie aangepast gereden. Tijdens 

de eerste lockdown lag ons vervoer geheel stil. Daarna zijn we met inachtneming van de 

voorschriften weer voorzichtig opgestart. De sociale- en winkelritten werden niet meer 

uitgevoerd. We zijn ons het gehele verdere jaar gaan richten op de medisch noodzakelijke ritten. 

Daarbij moet gedacht worden aan ziekenhuis, huisarts, tandarts, polikliniek en fysiotherapeut. 

Een bijkomende belemmerende factor was dat ongeveer 50% van onze chauffeurs en bijrijders 

i.v.m. eigen veiligheid niet meer ingezet konden worden. 

 

Om zowel onze eigen mensen als de cliënten goed te beschermen werden er ingrijpende 

maatregelen genomen. Voor de chauffeurs/bijrijders kwam er een uitgebreid protocol waarin o.a. 

gebruik beschermende middelen, het schoonmaken van de bus en benaderen van de cliënt. In 

bijna alle bussen werden beschermende schermen aangebracht. Het aantal te vervoeren cliënten 

werd teruggebracht tot één persoon per rit. Later is dit verruimd naar twee personen per rit 

aangezien de 1,5 meter ruimte tussen de cliënten kon worden gerealiseerd. 
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Even wat getallen: 

 

Inzet bussen 

Vervoerde personen:  6.498 

Totaal aantal ritten:  6.128 

Waarvan ziekenhuis:  179 

Geannuleerde ritten:  176 

Niet uitgevoerde ritten: 76 

 

Medewerkers 

Nieuwe chauffeurs:  7 

Vertrokken chauffeurs: 6 

Dagleiders:   7 

Telefonistes/planners:  5 

Rij-instructeurs:  2 

 

Veiligheid 

 

In het kader van de veiligheid krijgen de chauffeurs en bijrijders uitgebreide instructies voor ze 

op de bus mogen rijden. Hiervoor hebben we twee interne instructeurs die hen begeleiden en een 

rijschoolhouder (extern) beoordeelt tot slot of men geschikt is om op de bus te mogen rijden. De 

jaarlijkse bijeenkomsten voor alle chauffeurs en bijrijders waarbij informatie wordt gegeven over 

veranderde wet- en regelgeving is dit jaar vanwege de corona niet doorgegaan.  

 

Organisatie 

 

Ook in 2020 is er vanuit Klaartje intensief en prettig samengewerkt met de collega’s van kantoor 

en wagenpark. Zonder die samenwerking zouden we domweg ons werk niet kunnen doen. De 

lijntjes zijn kort en daardoor konden we goed inspelen op de verandering die in op ons 

afkwamen. 

Door de komst van een zesde bus moest ons planningsprogramma worden uitgebreid. Dit was 

ook een goed moment om meteen te kijken of er nog meer veranderingen en verbeteringen 

konden worden doorgevoerd. De projectleider ICT van onze stichting was in dit project de 

voortrekker. Inmiddels wordt er met het nieuwe programma proefgedraaid.  

In het kader van de maatregelen rondom corona zijn al onze telefonistes/planners nu uitgerust 

met een eigen headset voor de telefoon.   

Onze werkwijze met betrekking tot de buitenritten is dit jaar geëvalueerd. De conclusie was dat 

de gekozen werkwijze goed bevalt en er dus geen veranderingen hoeven worden doorgevoerd. 

Om ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk ons werk kunnen doen is er regelmatig overleg 

met de dagleiders. In 2020 stonden met name de te nemen maatregelen in het kader van de 

corona centraal in deze overleggen. Waar nodig wordt ook het bestuur bij dit overleg betrokken. 

 

Ritten met Klaartje aanvragen 

 

Ritten binnen Culemborg kunnen minimaal 1 dag van tevoren op werkdagen van 09.00 - 12.00 

uur worden aangevraagd bij de telefonisten van Klaartje. 

 

Ritten naar poliklinieken buiten Culemborg dienen minimaal 3 werkdagen van tevoren te worden 

aangevraagd. Echter, gezien de grote vraag naar dit type vervoer, is het verstandig deze ritten zo 

vroeg mogelijk aan te vragen. 

Telefoon 0345 - 518 300. 
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Samenwerking andere organisaties 

 

Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC) 

SSCC organiseert het hele jaar door uitstapjes voor senioren van 8o jaar en ouder. SSV staat 

financieel garant en stelt de bussen met chauffeurs en begeleiders beschikbaar. Van de geplande 

ritten in 2020 is alleen het middaguitstapje in februari 2020 doorgegaan. Contactpersoon vanuit 

Klaartje is mevr. A de Boer-van Dam. 

 

Zonnebloem 

Door de stichting worden bussen beschikbaar gesteld aan deze stichting. Vanwege de corona is 

slechts 1 rit doorgegaan.  

 

 
 

Verjaardagen 

 

Alle medewerkers van de Stichting Samen Verder krijgen op hun verjaardag een felicitatiekaart 

en een attentie. 

Deze worden tijdens de ritten door de chauffeurs bij de jarigen thuisbezorgd. 
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Wagenpark Stichting Samen Verder 

 

Projectleider:  de heer H. (Henk) Weijenberg 

Plv. Projectleider: de heer J.G.D. (Jaap) Schots 

 

Aantal bussen 

 

Vervanging Klaartje 4 

De nieuwe (kleine) bus die Klaartje 4 vervangt is 1ste kwartaal 2020 geleverd. 

De bus is, vooruitlopend op de samenwerking met ZDB, voorzien van de mogelijkheid om twee 

rolstoelen te kunnen plaatsen 

 

Nieuwste aanwinst: Klaartje 6 

Vrijdag 30 oktober vond in het bijzijn van de projectleiding van Wagenpark 

de overdracht van de nieuwe bus plaats. De heer Staal overhandigde namens 

garage De Waal aan voorzitter Jos van Zutphen de sleutels van de nieuwe 

bus, Klaartje 6. 

Medewerkers van garage De Waal hadden voor een feestelijk tintje 

gezorgd; bloemen, koffie met gebak en de rekening. 

I.v.m. de coronapandemie zijn in alle bussen Lexan afscheidingen 

aangebracht om besmetting van de passagiers en crew te voorkomen. 

 

 

Schades 

De technische- en carrosserieschade is dit jaar beperkt gebleven. Waarschijnlijk is dit het gevolg 

van het feit dat er vanwege de corona aanzienlijk minder is gereden. 

In drie gevallen is schade ontstaan door inbraak in de geparkeerde SSV-bussen op het afgesloten 

terrein van de stichting. 
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Een tweede leven 

Deze foto, genomen op een camping in Brabant, werd onze voorzitter 

toegestuurd met de vraag: “Ben jij ook op de camping, pap?” 

En dan is het eerst even schrikken totdat blijkt dat het de oude 

ingeruilde Klaartje 4 is. Deze heeft zo te zien een mooie bestemming 

gekregen. Met Klaartje 4 kom je nog steeds Samen Verder. 

 

 

 

 

Verhuur SSV-bussen 

 

Het bestuur heeft voor de verhuur van de bussen van Klaartje m.i.v. 1 september een vijfjarige 

overeenkomst gesloten met Zorgcentra De Betuwe (ZDB) en Stichting ENOA. Daarmee 

verbreedt Klaartje haar dienstverlening aan ouderen en mensen met een beperking. Voor de vier  

betrokken partijen ontstaat door deze samenwerking een win-win-win-winsituatie. 

 

Zorgcentra De Betuwe 

Tot het ZDB behoren in de Betuwe verschillende zorgcentra. Regelmatig worden voor de 

bewoners dagtrips georganiseerd. Vanaf 1 september huurt ZDB daarvoor de Klaartje bussen van 

SSV. Door de ‘sociale’ vergoeding die SSV vraagt bespaart ZDB-middelen, die aan andere 

zorgtaken voor ouderen kunnen worden besteed. 

In deze abnormale coronatijd is daar vanzelfsprekend geen sprake van. Des te mooier was het dat 

SSV toch wat kon betekenen voor ZDB. 

 

Vanwege werkzaamheden in een verzorgingstehuis moesten de bewoners en hun spullen tijdelijk 

elders ondergebracht worden. Op een zaterdag is de Bartje bus ingezet om huisraad te 

verplaatsen van Ochten naar Arnhem en op zondag zijn Klaartje 1 en 2 ingezet om acht 

bewoners en twee begeleiders, waaronder één in een rolstoel, over te brengen. 

Het lijkt een eenvoudige (tijdelijke) verhuizing, maar deze verplaatsing maakt ondanks de 

liefdevolle zorgen van alle betrokkenen op verschillende (dementerende) bejaarden een grote 

indruk. 

Op deze wijze worden de bussen van Klaartje extra zinvol ingezet 

 

Stichting ENOA 

Stichting ENOA wil mensen met een beperking betaalbaar rolstoelvervoer met eigen chauffeur 

aanbieden. In oktober 2016 is ENOA gestart met het verhuren van een aangepaste rolstoelbus. 

Vanaf 1 september werkt ENOA samen met SSV en worden de bussen van Klaartje ingezet. 

Praktisch gezien, huren mensen die tot de doelgroep behoren onder bepaalde voorwaarden een 

Klaartje bus zonder chauffeur. Ook voor ENOA is de samenwerking met SSV financieel 

voordeliger. 
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Kantoor en ICT 

 

Kantoor:  mevrouw A.A.P. (Anja) van Aalst 

ICT:   de heer G.R. (Geerhard) Doggenaar 

 

Werkplekken 

 

Dit jaar hebben we werk gemaakt met het werken vanuit de Cloud wat voor de continuïteit van 

het planningsprogramma van Klaartje van cruciaal belang is. Plannen kan dan vanaf elke 

werkplek gerealiseerd worden. Vandaaruit doorgeredeneerd is het logisch ook de projectleiders 

en bestuursleden vanaf elke werkplek toegang te verschaffen tot hun werkomgeving binnen SSV. 

De coronapandemie heeft aangetoond dat deze mogelijkheid veel voordelen biedt. Op afstand 

werken (thuiswerken) is de nieuwe norm geworden. Bijkomend voordeel is dat vanaf elke 

computer de gegevens bereikbaar worden en de dienstverlening kan worden vergroot. 

Uiteraard blijven we erop toezien dat ook sociale contacten blijven bestaan, tenslotte een 

belangrijke doelstelling van de stichting. 

 

Aan KOP is de opdracht gegeven de virtuele werkplekken te creëren. De verwachting is dat we 

dit begin 2021 gerealiseerd hebben. 

 

Planningsprogramma Klaartje 

 

Eind 2020 zijn we gestart met het herschrijven van de programmatuur in een moderne 

programmeertaal zodat het geschikt is om vanuit de Cloud mee te werken. In principe gebeurt 

dat één op één, zodat de planners zich geen nieuw programma behoeven eigen te maken. 

Echter nu is wel het moment om desgewenst verbeteringen aan te brengen. Aan de telefonistes 

en administratief medewerkers die de planning van de binnen- en buitenritten verzorgen, de 

dagleiders, de chauffeurs en bijrijders en de projectleiding is gevraagd suggesties naar voren te 

brengen. Aan de hand daarvan hebben we bepaald 

of tijdens de vertaling van het planningsprogram-

ma direct aanpassingen konden worden 

doorgevoerd. 

 

Voordat we overstappen, dient het nieuwe 

programma getest te worden. Vanaf december 

2020 werden een aantal medewerkers op kantoor 

hiervoor getraind. De laatste correcties worden 

nog aangepast zodat we medio 2021 de definitieve 

overstap kunnen maken. 

 

Stichting Hulpgroep Laag Inkomen 

 

Donderdag 5 maart is SHLI gestart met haar activiteiten, het uitdelen van kratten met 

etenswaren. Zij gebruikt als opslag een afgebakende ruimte in de voormalige fietsenstalling. 

Stellingen zijn hiervoor geplaatst, verlichting en een ruimtescheiding is aangebracht. 

Voor het samenstellen en uitdelen van de voedselkratten wordt de Kakelhof gebruikt. Daar is een 

vrieskist geplaatst en de inrichting enigszins aangepast. 
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Decemberactie 

 

Stichting Samen Verder organiseert jaarlijks de decemberactie in samenwerking met de Raad 

van Kerken, ondersteund door Giel Smits (Plus-markt) en Caritas en met medewerking van de 

gemeente Culemborg en Werk-zaak. Met de decemberactie willen wij in deze donkere dagen 

voor een lichtpuntje zorgen bij stadsgenoten, die het in financieel opzicht niet gemakkelijk 

hebben en een extraatje in de vorm van een voedselpakket goed kunnen gebruiken. 

Voor het samenstellen van de pakketten mochten we dit jaar gebruik maken van de Open Hof, 

zodat de coronamaatregelen gehandhaafd konden worden. Onze eigen Kakelhof was hiervoor 

niet toereikend. 

 

Hard doorwerken 

 

Donderdag 10 december bracht Giel Smits de spullen bij de Open 

Hof. Met een paar mensen werd alles klaargezet en ingericht om 

coronaproef de pakketten te kunnen inpakken. De daaropvolgende 

zaterdag hebben ongeveer vijfentwintig vrijwilligers van jong tot oud 

vijf uren bijna onafgebroken hard gewerkt. 

Het werk werd om beurten even neergelegd om een kopje koffie te 

drinken en een broodje te eten. 

 

 

510 pakketten 

 

In totaal werden 421 A-pakketten en 89 B-

pakketten samengesteld. 

De voedselpakketten en de restanten werden met 

een gehuurde bakwagen van de Open Hof naar de 

Kakelhof gebracht. 

Op dinsdag 15 december zijn door twee ploegen 

zesenzeventig pakketten met Klaartje bussen bij 

ouderen (75+) en mensen met een beperking 

thuis afgeleverd.  

Woensdag en donderdag tussen 17.00 en 20.00 uur konden de pakketten door de deelnemers in de 

Kakelhof, die daarvoor coronaproef ingericht was, opgehaald worden.  

 

Geslaagde actie 

 

Vrijdag 17 december werden de restanten verdeeld over de 

Voedselbank en Stichting Hulpgroep Laag Inkomen. 

Dankzij een ieders inzet kunnen we opnieuw terugkijken op een 

geslaagde Decemberactie! 
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Public Relations en Activiteiten 

 

De commissie Public Relations en Activiteiten (PRAC) heeft in 2020 vanwege de 

coronamaatregelen beperkt overleg gevoerd, mede vanwege het vertrek van een aantal leden. De 

huidige commissieleden zijn allen ook op een andere wijze actief binnen Stichting Samen Verder 

(SSV) en spreken elkaar vaker ad hoc. Daarnaast wordt via e-mail veel afgestemd. 

De volgende onderwerpen zijn de revue gepasseerd: 

 

Interne communicatie 

 

De Nieuwsbrief verschijnt tenminste ieder kwartaal en zo vaak als daartoe aanleiding is om 

actuele informatie snel met alle medewerkers te delen. Om de eensgezindheid te bevorderen 

heeft het bestuur in overleg met de projectleiders besloten dat via de nieuwsbrief informatie naar 

alle medewerkers wordt verstuurd.  

De samenstelling van de nieuwsbrief wordt door de commissie verzorgd onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur. Mede daarom is een bestuurslid voorzitter van de PRAC.  

 

Externe communicatie 
 

 Onze stichting participeert in het georganiseerd overleg met andere 

vrijwilligersorganisaties en de gemeente; 
 Om de stichting onder de aandacht te brengen; 

o Is een advertentie opgenomen in: 
 De gemeentegids; 

 Het blad van de Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC) en de 

KBO/PCOB; 
 Het Beterboek voor kinderen in het ziekenhuis Rivierenland; 

o Zijn artikelen geplaatst in de Culemborgse Courant, op Facebook en op de 

website;  
 Onze website is in een nieuw jasje gestoken en is hiermee weer toekomstbestendig. 

 

Evenementen 

 

Helaas hebben we dit jaar onze vaste evenementen niet kunnen organiseren. 

Ondanks dat hebben we onze jubilarissen wel van harte gefeliciteerd en bedankt door ze 

persoonlijk op hun huisadres te verassen met een oorkonde, speldje en boeket bloemen. 

Voor 2021 verwachten we dat een aantal evenementen weer zullen doorgaan 
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Facilitaire Dienst 

 

Projectleider: de heer H.P.J.  Kokke 

 

Inleiding 

 

Tot de taken van de Facilitaire Dienst behoren in hoofdlijn:  

 Projectmanagement en -beheer  

 Beheer en onderhoud van de gebouwen en het terrein 

 Beheer en onderhoud van de technische installaties   

 Inkoop, i.o.m. projectleiding, van winkelinventaris die nodig is voor de 

kringloopwinkel  

 Aansturen externe leveranciers en aannemers  

 Veiligheid in en om de gebouwen  

 

Herindeling Kringloopcentrum 

 

Het jaar 2020 stond voor een groot deel in het teken van aanpassingen en herindeling van het 

kringloopcentrum om deze “coronaproef” te maken. Eerdere wensen voor een herindeling van de 

verkoopruimten in het gebouw zijn hierin meegenomen. Hierbij was vanwege de 

coronamaatregelen een éénrichtingsroute door de winkel het uitgangspunt. 

 

Ondanks de door de corona opgelegde beperkingen hebben een aantal vrijwilligers zich tijdens 

de eerste lockdown grandioos ingezet om de herindeling vorm te geven en de verschillende 

ruimten een upgrade te geven. 

 

Gerealiseerde aanpassingen 

In het kort zijn de navolgende grotere aanpassingen in het gebouw uitgevoerd: 

 

 De ruimte waar bedden werden verkocht is opnieuw ingericht als verkoopruimte voor 

kinderkleding en platen en CD’s. In de verkoopruimte is de vloerafwerking geheel 

vernieuwd, tussenwand opgeknapt, is de ruimte geschilderd en is verlichting bijgeplaatst. 

De verkoop van bedden is gestopt; 

 De kledingverkoopruimte op de begane grond is verplaatst naar de “gymzaal”. Hiervoor 

zijn o.a. een aantal nieuwe kledingrekken aangeschaft, paskamers gemaakt e.d. Ook 

“Bart Apart” maakt gebruik van de ruimte en achterin is de boekenhoek opnieuw 

ingericht op de plaats waar eerder de audioapparatuur e.d. werd verkocht. Hier is m.n. de 

verlichting aangepast. De audioapparatuur is verplaatst naar de “grote” hal; 

 De verkoop van huishoudelijke artikelen, zgn. “Blokker” is verplaatst naar de ruimte 

waar eerder de verkoop van kleding was gehuisvest.  

 

Daarnaast zijn er nog veel kleine praktische aanpassinkjes geweest en zijn een aantal ruimten 

opnieuw geschilderd. 

 

Hernieuwde entree 

De entree naar het kringloopcentrum is verplaatst naar de oorspronkelijke hoofdentree van de 

school. Daarnaast is ook de kassa gevestigd in de oude portierruimte. Daarvoor is de digitale 

infrastructuur aangepast, pinautomaat verplaatst, kassa verplaatst e.d. Buiten is bij de uitgang een 

hellingbaan aangebracht zodat ook mensen die minder goed ter been zijn, met rollator of 

scootmobiel, de winkel makkelijk kunnen verlaten. 

Na gereedkomen van de aanpassingen zijn de medewerkers tijdens een coronaproef bijeenkomst 

bedankt voor hun inspanningen. Door de inzet van deze medewerkers hebben we de kosten voor 

deze operatie behoorlijk kunnen beperken. 
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Buitenterrein 

In mei van 2020 is het terreindeel voor afgifte goederen opnieuw ingericht. De daar aanwezige 

kledingcontainer is verwijderd; ter plaatse zijn bomen gekapt en is een plantperk ingericht. Een 

nieuwe toegangspoort naar het terrein is geplaatst. 

 

MeerJarenOnderhoudsPlan 

 

In 2019 was door Facilicom het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) geactualiseerd. In de loop 

van 2020 is dit door de Facilitaire Dienst wat aangepast aan inzichten voor onze toekomst. Deze 

aanpassing is voorgelegd aan de gemeente Culemborg (via de gemeente aan Facilicom). Deze 

zijn in 2021 akkoord gegaan met de voorgesteld aanpassingen.  Dit had als gevolg dat de dotatie 

aan de onderhoudsreservering beperkter kon. 

 

Uiteraard is in 2020 het gebruikelijke jaarlijks terugkomende contractonderhoud aan gebouwen 

(kringloopwinkel en projectbureau), terrein, inrichting en installaties uitgevoerd. Het betreft m.n. 

Cv-Installatie, Goederenhijsinstallatie, Inbraakbeveiligingsinstallatie, Automatische deuren en 

Terreinonderhoud. 

Eind februari 2020 is de gehele afzuiginstallatie van “Sorteer” door een gespecialiseerd bedrijf 

gereinigd. 

We blijven kijken naar de (on)mogelijkheden van energiebesparende maatregelen. Hierbij spelen 

in belangrijke mate de toekomstplannen van de gemeente Culemborg mee daar waar het de 

energiemaatregelen in het kader van “Culemborg van het gas af” betreft. Vervanging van de Cv-

ketels staat vooralsnog gepland voor 2022.  

 

Schilderwerk 

Op basis van het MeerJarenOnderhoudsPlan is in 2020 o.a. het schilderwerk uitgevoerd aan de 

pleingevels en gevels van het projectbureau. E.e.a. volgens het schilderadvies van Sikkens. De 

staat van onderhoud van de kozijnen en gevels is op dit moment voldoende.  

Bij de schilderwerkzaamheden van het projectbureau hebben we veel reparaties moeten 

verrichten en houtrot moeten herstellen. We gaan momenteel uit van een instandhoudingstermijn 

van nog 5 jaar voor het projectbureau. (Projectbureau is gevestigd in de oorspronkelijk 

“tijdelijke” houten noodlokalen uit de jaren ’70)  

 

Ander onderhoud 

Aangezien werkzaamheden uitgevoerd worden door vrijwilligers zijn door coronamaatregelen 

wat zaken blijven liggen; m.n. in het verder up-to-date maken van de elektrische installaties. 

Deze worden zodra er meer “bewegingsruimte” ontstaat opgepakt in 2021. De elektrische 

installatie is veilig maar voldoet nog niet geheel aan huidige eisen. 

 

Naar aanleiding van inbraak en beschadiging van Klaartje-bussen is de camerabeveiliging op het 

terrein uitgebreid. Ook met zicht op de nieuwe poort bij de goederenafgifte is een camera 

bijgeplaatst. 

 

Ook wordt er gewerkt aan het installeren van een elektronisch sluitsysteem op de toegangen naar 

terrein en gebouwen. Door een elektronisch sluitsysteem wordt beheren van sleutels 

vereenvoudigd en verbeterd. 
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Overleg met andere vrijwilligersorganisaties 

 

Het overleg van de vrijwilligersorganisaties, waarin onze stichting ook is vertegenwoordigd, 

biedt mogelijkheden om samen met anderen te werken aan het opzetten van nieuwe initiatieven, 

het afstemmen van de activiteiten en het uitwisselen van ervaringen tussen de organisaties.  

Er is een splitsing gemaakt in een Strategisch Overleg (op bestuurlijk niveau) en een 

Afstemmingsoverleg (uitvoerend niveau). 

De voorzitter van het bestuur neemt deel aan het Netwerk Vrijwilligers Zorg en Welzijn en het 

Afstemmingsoverleg.  

 

De vergaderingen staan onder leiding van ELK en worden gehouden in de vergaderruimte van 

ELK of bij een van de deelnemende organisaties. 

 

Overige deelnemers aan het overleg zijn o.a.: 

Schulphulpmaatje, Boogh, Rode Kruis, KBO, Stichting Senioren Collectief Culemborg, Hospice 

Nocturne, Zorgcentrum De Betuwe, PCOB Culemborg, De Doenerij, De Witte Schuur, 

Elisabethhof, Gemeente Culemborg, Let’s Ruil, Prezzent, Raad van Kerken, Stichting Present, 

Syndion, Zonnebloem, Odense Huis. 
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Financieel overzicht 

 

Algemeen 

 

De Stichting Samen Verder te Culemborg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nr. 41059404. De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd. 

Bedrijfspand Meerlaan 25 

 

Over de renovatie Meerlaan 25 waarover voor een bedrag van € 272.243, 29 met de gemeente 

overeenstemming is bereikt, wordt gedurende een periode van twintig jaar jaarlijks een bedrag 

van € 13.612,17 (5%) afgeschreven. Bij voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst zal 

het nog niet afgeschreven deel (€ 13.612,16) door de gemeente Culemborg aan de Stichting 

Samen Verder worden vergoed.  

Het derde tijdvak van de huurovereenkomst eindigt 31 december 2019. Aangezien geen gebruik 

is gemaakt van de opzegtermijn, loopt het huurcontract in ieder geval tot 31 december 2024. 

In 2019 en 2020 is wederom een investering uitgevoerd welke in overleg en met goedkeuring 

van de gemeente Culemborg heeft plaatsgevonden. Deze investeringen zal ook in 20 jaar worden 

afgeschreven. 

Deze investering betreft: Terreinrenovatie Meerlaan 25: € 45.173,62. (2019) en € 14.695,12 

(2020). In totaal is er een investering verantwoord overloop bedrag van € 59.868,74. 

De afschrijving tot en met 2020 is becijferd op € 4.968,28. Het nog niet afgeschreven deel 

bedraagt per ultimo 2020: € 54.900,46.  

 

Voor de uitvoering van (groot) onderhoud aan het pand Meerlaan 25 is een 

onderhoudsvoorziening aangelegd. De omvang daarvan wordt bepaald door het 

MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). Dit wordt eens in de 5 jaar geactualiseerd. 

Conform de actualisering van 2020 wordt in de verlies en winstrekening een dotatie aan de 

onderhoudsvoorziening opgenomen van € 41.663,52. 

 

Financiële continuïteit 

 

De continuïteitsreserve/calamiteitenreserve is bedoeld ter voortzetting van de projecten bij 

(tijdelijke) uitval van de Kringloopwinkel gedurende 3 jaar. 

 

Voor Goede Doelen is in totaal een bedrag van € 5.058,36 ten laste gebracht van het eigen 

vermogen. 

 

Stichting Samen Verder is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daaraan zijn 

verschillende belastingtechnische voordelen verbonden: 

1. SSV mag o.a.de kostenfictie voor dertig vrijwilligers aanhouden.  

2. Een ANBI betaalt geen erfbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling 

gebruikt voor het algemeen. 

3. Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. 

4. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten-of 

vennootschapsbelasting. 

5. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een 

gift aan een ANBI 
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Overige investeringen 

 

In 2015 zijn zonnepanelen en Ledverlichting aangeschaft. De afschrijvingstermijnen waren 

respectievelijk tien en drie jaar. 

In 2020 hebben activeringen plaatsgevonden welke als volgt zijn opgebouwd: 

 

Herinrichting/Verbouwing Bartje/E-takel/Inventaris €  12.730,37 

Uitbreiding camerasysteem     -     2.049,90 

Jaba Pro Headsets 8 stuks t.b.v Klaartje   -     1.448,50 

Klimaatoptimalisatie kringloopwinkel en kantoor- 

gebouw verbetering energieprestatie  1e termijn  -     2.964,00  

Programma Klaartje, omzetting naar Cloud   -     9.341,00 

 

De afschrijvingstermijnen voor de bovenstaande investeringen is 5 jaar.     
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BALANS 

 
  

VASTE ACTIVA 2020 2019 EIGEN VERMOGEN 2020 2019

MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsauto's 364.087,73  282.451,09  Vrije reserve 95.601,84     95.601,84   

Duurzame vaste activa 51.171,79    30.803,94    Continuiteitsreserve 358.055,63   500.000,00 

Onderhoudsreserve 236.935,41   215.914,27 

415.259,52  313.255,03  Vervangingsreserve bedrijfsauto's 135.953,83   151.934,90 

826.546,71   963.451,01 

FINANCIELE VASTE ACTIVA SCHULDEN KORT

Renovatie Meerlaan (20 jaar) 13.600,61    27.212,78    Nog te betalen 12.608,80     21.817,07   

Renovatie Terrrein Meerlaan (20 jaar) 54.900,47    42.914,94    Omzetbelasting -               -              

68.501,08    70.127,72    12.608,80     21.817,07   

VLOTTENDE AKTIVA

VORDERINGEN KORT

Overlopende posten 35.314,85    17.134,60    

Kadobonnen in omloop -               -               

Omzetbelasting 19.728,00    -               

55.042,85    17.134,60    

GELDMIDDELEN

Kas Kringloopcentrum -               2.055,00      

Kleine Kas Kringloopcentrum 76,45           252,16         

Kas Projectenbureau 368,75         726,34         

ABN/AMRO 819770620 53.418,63    25.385,67    

ABN/AMRO 812812603 1.002,00      28.002,00    

ING zakelijk 349,13         2.971,26      

ASN929284801 245.137,10  525.000,00  

Vooorrad muntgeld -               358,30         

300.352,06  584.750,73  

BALANSTOTAAL 839.155,51  985.268,08  839.155,51   985.268,08 
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WINST- EN VERLIESREKENING 

 

 

  

WERKELIJK WERKELIJK

2020 2019

A OPBRENGSTEN
Omzet Kringloop 101.244,40        197.747,08        

Omzet Klaartje 6.107,12            11.587,71          

Rente 3,16                     137,10                

Huren 300,00                -195,00              

Donaties en Giften 3.680,00            527,00                

Fooien ritten 1.066,30            3.126,40            

Koffie 475,47                545,74                

112.876,45        213.476,03        

B KOSTEN
Bartje 23.208,84          26.194,30          

Klaartje 47.458,45          56.330,56          

Kantoor/Algemeen 110.450,11        93.425,53          

Vrijwilligers 8.531,80            23.679,38          

80 plus reisjes 67,77                  700,82                

Goed Doelen 5.058,36            6.209,00            

194.775,33        206.539,59        

C AFSCHRIJVINGEN
Bartjebus 5.607,51            

Herinrichting Bartje 402,51                

Verbouwing Bartje 1.213,52            

Klaartjebussen 29.950,30          

Algemeen Klaartje (headsets) 172,23                

Terreinrenovatie 2019/2020 2.709,59            

Renovatie pand 13.612,17          

Hardware 671,37                

Investeringen algemeen (zonnepanelen, zonwering etc.) 5.706,29            

Materiele/financiele vaste activa 23.573,76          

Duurzame vaste activa 7.494,53            

60.045,49          31.068,29          

D SOM VD BEDRIJFSLASTEN 254.820,82        237.607,88        

E RESULTAAT -141.944,37      -24.131,85        
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Goede doelen 2020 

 

Inleiding 

Stichting Samen Verder heeft de financiële mogelijkheid om naast de financiering van 

haar projecten ook goede doelen te ondersteunen. Hieraan zijn een aantal doelen en 

criteria verbonden 

Doelstelling SSV 

De doelstellingen van de stichting zijn tweeledig: 

 

 Bevorderen van zelfstandigheid en welbevinden van ouderen en minder validen; 

 Welbevinden van de vrijwilligers van SSV. 

 

Het fonds 'Goede Doelen' is dienstbaar aan de doelstelling van SSV. Bijdragen uit het fonds 

'Goede Doelen' moeten om die reden passen binnen de doelstelling van SSV. 

Het fonds 'Goede Doelen' kan aangewend worden ter ondersteuning van: 

 Organisaties met projecten / initiatieven die zich richten op de doelstelling; 

 Individuele personen waar hulp aan wordt verleend. 

Criteria voor ondersteuning 

 Organisaties; 

o te subsidiëren projecten of initiatieven moeten zich richten op bovengenoemde 

doelstelling in ruime zin; 

o het project of initiatief moet in Culemborg worden uitgevoerd, of elders als een 

Culemborger daar als verantwoordelijke bij betrokken is; 

o eenmalige of (van te voren vast te stellen) meerjarige bijdrage aan een duidelijk 

omschreven project of activiteit als geheel; 

 Individuele hulpverlening; 

o te ondersteunen individuele personen c.q. gezinnen die vallen binnen de 

doelstelling van de stichting; 

o woonachtig zijn in Culemborg; 

 De ondersteuning heeft in principe een eenmalig karakter. 

 

Gesteunde Goede doelen 2020 

 

ElkWelzijn 

Een bijdrage van € 400 werd gedaan aan het project van ElkWelzijn i.v.m. voortzetting van 

“Soepje Desiré”. Desiré werkt als vrijwilliger bij ElkWelzijn en maakt samen met andere 

vrijwilligers soep voor een aantal mensen dat eenzaam 

(dreigen te) zijn. Deze soep wordt aan huis bezorgd en, op gepaste afstand i.v.m. corona, wordt 

een kort praatje gemaakt. Het blijkt dat dit zeer op prijs wordt gesteld. 
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Stichting Hulpgroep Laag Inkomen 

Het bestuur is akkoord gegaan met de samenwerking van SSV en de Stichting Hulpgroep Laag 

Inkomen (SHLI). Dit houdt in dat: 

 Ruimte beschikbaar wordt gesteld voor de opslag van spullen van SHLI. De ruimte 

hebben we samen bekeken en geschikt bevonden. Huurprijs € 0,00; 

 De Kakelhof ter beschikking wordt gesteld voor de (kortstondige) plaatsing en uitgifte 

van goederen. Huur SHLI € 0,00; 

 Aangezien SHLI momenteel spullen in de privé vriezer van medewerkers bewaart, 

schenkt SSV een vrieskast, die in de Kakelhof geplaatst wordt.  

 

Stichting Senioren Collectief Culemborg 

Op 6 maart van het jaar 2020 vond het jaarlijkse senioren event, georganiseerd door Stichting 

Senioren Collectief Culemborg, plaats. Na afloop bleek een begrotingstekort te zijn ontstaan. 

SSCC deed een beroep op SSV om financieel te helpen dit gat te dichten. Het bestuur van SSV 

besloot nogmaals incidenteel het gevraagde bedrag van € 1.000 beschikbaar te stellen. 

In de kosten van de 80+ uitstapjes met SSCC heeft SSV bijgedragen door bussen, chauffeurs en 

bijrijders beschikbaar te stellen. 

 

Decemberactie 

Aan de decemberactie werd in 2020 € 3.911,- door SSV bijgedragen. 

 

Continuïteit 

De reacties van degenen die de ondersteuning ontvingen waren enthousiast en dankbaar. Ook 

van de medewerkers van onze stichting kregen we positieve reacties op de bovengenoemde 

doelen. 

Indien dat mogelijk blijft willen we het ondersteunen van goede doelen continueren. 
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Aan allen die ons steunen 
 

Met ongeveer 250 vrijwilligers, zetten wij ons in voor en blijven wij werken aan het welzijn van 

ouderen en minder validen in Culemborg, in nauwe samenwerking met allen die dit doel mede 

nastreven. 

 

Wij danken ieder voor adviezen, suggesties en praktische hulp. 

Onze dank betreft ook aan allen die ons de afgelopen jaren zo trouw hebben geholpen om ons 

werk op te bouwen en voort te zetten. 

 

Wilt u ons financieel steunen? Word dan donateur! 

U kunt een bedrag storten op onze rekening:  

 

ABNAMRO NL23ABNA0819770620 

t.n.v. Stichting Samen Verder te Culemborg. 

 

Uw bijdrage wordt goed besteed aan de doelen die de Stichting nastreeft. 

 

 

 

 

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een  

Algemeen Nut Beogende Instelling. 
 

 

 

 

 

 

   Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting! 
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