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Colofon 

 

De Stichting is opgericht op 7 april 1978 

 

 

 

Bestuur 

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

Secretaris:     dhr. B. Welle. 

Penningmeester:    dhr. T. Bouman. 

Bestuurslid Facilitaire Dienst/Bartje:  dhr. H.P.J. Kokke. 

Bestuurslid Klaartje/Kantoor:  dhr. D.J. Dales. 

 

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, 

  

Voor jullie ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Samen Verder (SSV). Evenals 2020 een 

bewogen jaar dat zich opnieuw liet kenmerken door de maatregelen die genomen werden om de 

coronapandemie te bestrijden. Inmiddels, na twee jaren, is duidelijk dat de samenleving op weg 

is naar ‘het oude normaal’.  

 

Voor veel van onze medewerkers en klanten betekent dit dat zij na een (noodgedwongen) lange 

tijd van afwezigheid weer terugkeren op hun werkplek en gebruik maken van onze diensten. 

Helaas zijn er ook medewerkers en klanten die om uiteenlopende redenen (definitief) afhaken.  

Doordat ook wij tijdens de coronapandemie lange tijd de deuren van de Bartjes 

Kringloopcentrum gesloten moesten houden en de dienstverlening van Klaartje moesten 

beperken leden wij een omvangrijk financieel verlies. Dit alles bij elkaar zet een behoorlijke 

druk op de toekomstige dienstverlening van SSV. 

Van het bestuur in samenspraak met projectleiders vraagt dat om creatieve oplossingen en 

ingrijpende financiële maatregelen. Maatregelen die enerzijds gericht zijn op lastenverlichting en 

toename van de inkomsten en anderzijds op handhaving van de volledige dienstverlening.  

 

Vanuit de samenleving kan SSV desgewenst rekenen op veel (financiële) steun, maar bovenal 

blijft de toekomst van de dienstverlening van SSV gebaseerd op de tomeloze inzet van alle 

medewerkers die zich belangeloos inzetten voor diezelfde samenleving. Corona heeft op die 

inzet geen invloed gehad. Daarom overheerst het vertrouwen dat we Samen Verder bouwen aan 

een toekomst bestendige Stichting Samen Verder. 

 

Dank voor jullie niet aflatende inzet! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

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

Voorzitter Stichting Samen. 

 

  



 

5 

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 onder-

steunen 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 kunnen worden betaald uit de op-

brengsten 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. 
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Van de bestuurstafel……… 

Het bestuur bestaat per 31 december 2021 uit de volgende personen: 

 

                 
Jos van Zutphen      Thom Bouwman      DerkJan Dales         Hans Kokke     Bert Welle 

Voorzitter             Penningmeester     Klaartje/Kantoor  Facilitaire       Secretaris 

              Dienst 

 

Overleg structuur 

 

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 tele-

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

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

stuursleden. Elk bestuurslid is contactpersoon voor een van de projecten. Het desbetreffende be-

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

bevorderen.   

 

Halverwege 2021 zijn er een aantal bestuurswisselingen geweest. Ook zijn een aantal functies 

binnen het bestuur herverdeeld. Van Ellen Doornebal (bestuurslid Bartje) werd afscheid geno-

men. Bert Welle werd de nieuwe secretaris.  DerkJan Dales kreeg de portefeuille Klaartje/Kan-

toor en Hans Kokke kreeg Bartje in zijn functiepakket. Bert Welle werd tevens bestuurslid be-

heer Kakelhof. De overige bestuursfuncties bleven ongewijzigd 

 

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 verster-

ken. 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 samen-

werken. 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 chauf-

feurs/begeleiders beschikbaar.  
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Corona 

 

Het nieuwe normaal 

Ook in 2021  zijn weer geconfronteerd met het coronavirus en hebben hiervoor maatregelen 

moeten treffen. Onder leiding van het bestuur zijn we continue bezig geweest met hoe we invul-

ling geven aan de “1,5 meter samenleving” en wat het betekent voor onze medewerkers en klan-

ten. Alle medewerkers hebben meegedacht, hun verantwoordelijkheid genomen hun inbreng ge-

leverd. 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.  

 

Kringloopcentrum Bartje 

 

Kringloopcentrum  Bartje is in 2021 wisselend geopend en gesloten geweest, afhankelijk van de 

voorschriften van de rijksoverheid. Tijdens de openingsperiodes is er zo goed mogelijk inge-

speeld op het beschermen van zowel onze medewerkers als de klanten. Door het gebruik van di-

verse multimedia is geprobeerd om de tegenvallende inkomsten nog enigszins te compenseren.  

Een compliment verdienen de medewerkers die gedurende dit moeilijke jaar ervoor gezorgd heb-

ben dat de winkel toch nog heeft kunnen draaien. 

 

Klaartje/Kantoor en Wagenpark 

 

De Corona heeft ook Klaartje en Kantoor in 2022 stevig geraakt.  Een grote groep chauffeurs/bij-

rijders en medewerkers Kantoor heeft zich vanwege de eigen kwetsbaarheid moet afmelden. 

Toch is het gelukt een beperkte dienstregeling in stand weten te houden. Medische ritten en bui-

tenriitten naar de ziekenhuizen in de regio konden bijna allemaal gehonoreerd worden. Vanuit 

wagenpark werden de bussen steeds weer voorzien van ontsmettingsmiddelen, mondkapjes en 

handschoenen. Ook hier een groot compliment voor de getoonde inzet. 
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Activiteiten 

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

zoals daar zijn: 

▪ Jaarlijks uitje. 

▪ Sponsoring Senioren Event. 

▪ Vanwege de corona kon de jaarlijkse eindejaar bijeenkomst ook geen doorgang vinden. 

Wel zijn de jubilarissen aan de deur bezocht en met een bloemetje/speldje en cadeaubon 

bedankt voor hun inzet. 

 

Om het schrappen van deze activiteiten enigszins te compenseren hebben onze medewerkers 

rond de vakantie en aan het einde van het jaar allemaal een cadeaubon gekregen.  

In het voorjaar werden we allemaal verrast met een bakje met voorjaarsplanten. Een anonieme 

gulle gever maakte dit mogelijk. Medewerkers van Klaartje en Wagenpark zorgen voor de 

distributie.  
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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 2021 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 2021 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.: 

▪ verdeling man/vrouw; 

▪ leeftijd; 

▪ dienstjaren. 

 

Verdeling man/vrouw 

 

 

 
 

 

Het aandeel van vrouwen is licht gedaald  tov vorig jaar, van 53%   naar 52 %. Het totaal aantal 

vrijwilligers is gedaald van 249 (2020) naar 230. 
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Leeftijdsopbouw 

 

 
 

Van alle medewerkers zijn er 68 (29,6%) jonger dan 67 jaar. Met het aantal van 15 is de leef-

tijdsgroep van 75 jaar het sterkst vertegenwoordigd. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 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 Stich-

ting. 

 

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 medewer-

kers gehuldigd tijdens de eindejaarsbijeenkomst. Helaas heeft deze bijeenkomst dit jaar niet kun-

nen plaatsvinden. 
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Alle jubilarissen hebben op hun huisadres een oorkonde, een speld, cadeaubon 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 2021 in aantal: 

5 jaar  : 10 vrijwilligers 

10 jaar  :  8 vrijwilligers  

15 jaar  : 3 vrijwilligers 

20 jaar  :  5 vrijwilliger 

25 jaar  : 2 vrijwilligers 

30 jaar  : 2 vrijwilligers 

35 jaar             :          1 vrijwilliger 
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Bartjes Kringloopcentrum. 

Projectleider:  mevrouw P.A.M. van Wijngaarden 

Plv. projectleider: mevrouw J.C. van Hoof - Veenstra 

 

Weer een bewogen jaar 2021 voor ons: 

- Open en dan toch weer dicht moeten gaan 

- Een bepaald aantal mensen in de winkel 

- Een bepaald aantal mensen per afdeling 

- De koffiecorner voor het publiek moesten we tijdelijk sluiten 

- Veel zieke vrijwilligers 

- Eenrichtingsverkeer werd weer ingesteld 

- Voortdurend een mondkapje dragen 

Maar desondanks hebben we een mooie omzet kunnen realiseren en de meeste van onze vrijwil-

ligers zijn weer teruggekomen en zijn ondertussen weer aan het werk. Een groot compliment 

voor onze vrijwilligers. 

Want we hebben een eigen virus: het Bartjesvirus. 

Als je hier vrijwilliger wordt dan kan het niet anders als dat je ermee wordt besmet. Kijk naar de 

lange staat van dienst van sommige vrijwilligers. 

Helaas hebben we ook definitief afscheid moeten nemen van enkele mensen. 

Ook dit jaar hebben we de voorgeschreven coronamaatregelen  strikt opgevolgd zoals het dragen 

van een mondkapje, de mandjes reinigen en gepaste afstand houden. 

 

Activiteiten: 

2 keer een dagleidersvergadering 

2 keer een afdelingshoofdenvergadering 

Diverse kleine vergaderingen met verschillende afdelingen 

Begeleiding van stagiaires. 

Kerst kleed je aan project ondersteund 

We hebben het project: witgoed voor mensen met een smalle beurs van Elk overgenomen. Vanaf 

nu verkopen we ook goedwerkend witgoed en ook goedwerkende tv’s. Tevoren wordt door een 

vrijwilliger thuis bekeken of de apparatuur goed werkend is te zien. 

 

 

 

Bartje gesloten: 

Op de tijden dat we de winkel moesten sluiten werd er op de afdelingen hard gewerkt. 

De voorraadruimtes werden onder de loep genomen en er werden diverse onderhoudsklussen ge-

daan door onze vrijwilligers. 

 

 

Goede doelen: 

Roemenië € 350,- 

Haïti                                               € 150,- 

Congo:Okapikids € 110,- 

Soepje Desiree €   37,- 

Schoenendoosactie €   30,- 

Schuldhulp € 100,- 

Vluchtelingen € 100,- 

Kerst Kleed je aan actie € 200,- 

Totaal: € 1077,- 
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Opbrengsten: 

Afdeling Opbrengst in € 

Kleding 43.473,77 

Meubels 10.019,45 

Bart Apart 10.596,75 

Huishoudartikelen 14.503,45 

Huishoudlinnen   7.232,89 

Speelgoed/handwerken 14.309,79 

Prentenkabinet   1.247,22 

Kinderkleding 10.019,45 

Dvd’s en platen   2.105,35 

Boeken 11.039,97 
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Klaartje/Kantoor en ICT 

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

Plv projectleider (Kantoor):  mevrouw: M (Marianne) Kalteren  

Projectleider ICT:   dhr. G.R. (Geerhard) Doggenaar.   

      

 

 

Inleiding 

 

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

king. We rijden binnen Culemborg van deur tot deur. Daarnaast rijden we ook naar de ziekenhui-

zen 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. Daarna 

zijn we met inachtneming van de voorschriften weer voorzichtig opgestart. De sociale- en win-

kelritten 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 maatre-

gelen genomen. Voor de chauffeurs/bijrijders kwam er een uitgebreid protocol waarin o.a. ge-

bruik 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 

Totaal aantal ritten:  4.764 

Waarvan ziekenhuis:  246 

Waarvan voor derden  86 (SSCC) 

 

Medewerkers 

Chauffeurs/bijrijders   80 

Dagleiders:   7 

Telefonistes/planners:  4 

Rij-instructeur:  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 ook dit jaar vanwege de corona niet doorgegaan.  

 

Organisatie 

 

Ook in 2021 is er vanuit Klaartje intensief en prettig samengewerkt met de collega’s van wagen-

park.  

 

Werkplekken. 

Dit jaar hebben we helaas weinig of geen progressie kunnen maken met het werken vanuit de 

Cloud wat voor de continuïteit van het planningsprogramma van Klaartje wel van belang is. 

Plannen kan dan immers 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 kan bieden. Op afstand werken (thuiswerken) is een mooie, nieuwe mogelijkheid 

die een kans verdient. Bijkomend voordeel is dat vanaf elke computer de gegevens bereikbaar 

zullen worden en de dienstverlening kan worden vergroot. Uiteraard blijven we erop toezien dat 

ook de onderlinge, 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 

deze in 2022 gerealiseerd zullen hebben.  

 

 

 

Planningsprogramma Klaartje 

Eind 2020 is er gestart met het herschrijven van de 

programmatuur in een moderne programmeertaal, 

PHP, 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 
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behoeven eigen te maken. Echter nu was wel het moment gekomen om desgewenst verbeterin-

gen 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 planningsprogramma direct aanpassingen konden worden doorgevoerd. 

Voordat we overstapten, diende het nieuwe programma getest te worden. Vanaf december  2021 

werd een aantal medewerkers op kantoor hiervoor gevraagd. Eind 2021 zijn ook de eerste activi-

teiten gestart om alle gegevens om te zetten naar- & in het nieuwe pc programma 

De laatste correcties worden nog aangepast zodat we naar verwachting begin 2022 de definitieve 

overstap kunnen maken.  Dit programma lijkt echter meer en langdurige uitdagingen te herber-

gen dan eerder gedacht, maar we blijven vertrouwen op een goede afloop. 

 

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

met de dagleiders. In 2021stonden 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. 

 

 

Samenwerking andere organisaties.  

Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC). SSCC organiseert, indien Corona dit toelaat, 

het hele jaar door uitstapjes voor senioren van 8o jaar en ouder. SSV staat financieel garant en 

stelt bussen met chauffeurs en begeleiders beschikbaar. Van de geplande ritten zijn er in het na-

jaar van 2021 gelukkig meerdere door kunnen gaan. Tot grote tevredenheid van de senioren. 

Contactpersoon vanuit Klaartje is mevr. A de Boer-van Dam. 

Zonnebloem. Door de stichting worden bussen beschikbaar gesteld aan deze stichting. Vanwege 

de Corona hebben geen ritten doorgang kunnen vinden. 
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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 

 

 

Stand van zaken van de bussen. 

 

Het wagenpark heeft tijdens 2021 weinig problemen gekend. Mede als gevolg van de Corona 

zijn de bussen dit jaar veel minder ingezet. Er zijn dus ook veel minder kilometers gereden. Wel 

heeft het regulier onderhoud normaal plaatsgevonden.  

Van Klaartje 5 hebben we na 11 jaar en 300.000 km afscheid genomen. De vervanging van deze 

bus was al meegenomen bij de aanschaf van de bussen die ook voor verhuur aan derden zijn aan-

geschaft. 

ZDB heeft 34 maal bewoners vervoert naar diverse bestemmingen. Stichting Enoa gebruikt onze 

bus voor het vervoer van een rolstoel, die te groot is voor een particuliere auto.  

Betuwe Wereldwijd had enige tijd problemen met hun eigen vervoersmogelijkheid en heeft de 

Bartjebus als vervanging gebruikt. 

 

 

Schades 

De technische- en carrosserieschade is dit jaar, gelet op de sterk verminderde inzet van de bussen 

ook beperkt gebleven.  

In een enkel geval is schade ontstaan door inbraak in de geparkeerde SSV-bussen op het afgeslo-

ten terrein van de stichting. 
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Sociale ondersteuning vanuit SVV. 

 

Stichting Hulpgroep Laag Inkomen 

 

In 2020  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 ge-

plaatst, 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. 

 

Decemberactie 

Stichting Samen Verder organiseert jaarlijks de Decemberactie in samenwerking met de ge-

meente Culemborg en Werkzaak, stichting Elisabeth Weeshuis, het Interkerkelijk Hulpfonds van 

de Raad van Kerken, Caritas en Giel Smits (Plus-markt). 

Met de Decemberactie willen wij voor een lichtpuntje zorgen bij stadsgenoten, die het in financi-

eel opzicht niet gemakkelijk hebben en een extraatje in de vorm van een voedselpakket goed 

kunnen gebruiken.  

Inpakken 

Donderdag 9 december bracht Giel Smits de spullen die met een paar mensen zodanig zijn klaar-

gezet dat Coronaproof kon worden ingepakt. 

Maandagmorgen 13 december werden de pakketten coronaproef inge-

pakt; de vrijwilligers toonden hun QR code, de ruimte was goed ge-

ventileerd, iedereen bleef op zijn/haar plaats staan en de dozen wer-

den doorgeschoven. Zo’n twintig vrijwilligers werkten ruim vijf uren 

bijna onafgebroken. 

 

Slechts onderbroken door een korte pauze voor een 

kopje koffie/thee met een heerlijk appelgebakje.  

 

Om 12.30 uur waren de 440 A pakketten en 75 B (kinder)pakketten ingepakt. 

Precies op tijd voor de lunch; Brabantse worstenbroodjes. 

Evenals de appeltaartjes verzorgd door: 

 

Het mes sneed hier aan twee kanten; het goede doel, de Decemberactie, 

steunde een goed doel, het prinses Maxima centrum. 

 

 

Uitdelen 

Dinsdag 14 december zijn 148 adressen bezocht om bij ouderen (75+) en mensen met een beper-

king ca. 160 pakketten te bezorgen. Dit betekende met twee bussen van ‘s morgens vroeg tot laat 

in de middag hard werken. 

Woensdag en donderdag tussen 17.00 en 20.00 uur konden de pakketten door de overige deelne-

mers opgehaald worden in de Kakelhof, die daarvoor opnieuw Coronaproof was ingericht.  

Vrijdag 16 december zijn ’s morgens nogmaals de adressen bezocht waar het pakket thuisbe-

zorgd zou worden, maar dinsdag niemand aanwezig was. Vervolgens zijn ’s middags de restan-

ten verdeeld over de Voedselbank en Stichting Hulpgroep Laag Inkomen. Dankzij de inzet van 

velen kunnen we opnieuw terugkijken op een geslaagde Decemberactie. 

 

Medegebruik Kakelhof.  

 

Als gevolg van de Corona bleek dat, om wisselende redenen, een aantal vrijwilligersorganisaties 

en verenigingen na de zomer geen onderdak mee hadden om hun activiteiten uit te voeren. Toen 

dit tijdens een breed overleg bij ELK aan de orde kwam werd door onze voorzitter het idee 
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geopperd dat zij tegen een vergoeding gebruik konden maken van de Kakelhof. De overige be-

stuursleden reageerden ook positief omdat dit initiatief goed past binnen sociale doelstellingen 

van onze Stichting. Met de potentiële gebruikers zijn afspraken gemaakt over vergoeding, ge-

bruik en het nuttigen (tegen betaling) van een drankje. Naast 3 bridgeverenigingen maakten in 

2021 nog 3 andere verenigingen gebruik van de Kakelhof. 
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Public Relations- en ActiviteitenCommissie 

 

De commissie Public Relations en Activiteiten (PRAC) heeft in 2021vanwege de coronamaatre-

gelen beperkt overleg gevoerd.  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 actu-

ele 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 me-

dewerkers wordt verstuurd.  

De samenstelling van de nieuwsbrief wordt door de commissie verzorgd onder verantwoordelijk-

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

 

Externe communicatie 
 

▪ Onze stichting participeert in het georganiseerd overleg met andere vrijwilligersorganisa-

ties 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 web-

site;  

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

 

Evenementen 

 

Helaas hebben we dit jaar, wederom als gevolg van de corona, onze vaste evenementen niet kun-

nen 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, cadeaubon en boe-

ket bloemen. 
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Facilitaire Dienst 

Projectleider: de heer H.P.J.  (Hans) Kokke 

 

Tot de taken van de Facilitaire Dienst (FD) 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 voor de kringloopwinkel  

- Aansturen externe leveranciers en aannemers  

- Veiligheid in en om de gebouwen  

 

Elektronisch sleutelplan. 

In de loop der jaren zijn er te veel sleutels voor toegang naar het terrein en gebouwen verstrekt 

aan medewerkers van de Stichting. Het sleutelbeheer was door de vele in omloop zijnde sleutels 

niet meer te handhaven.  

Een nieuwe start voor het beheer van de toegang bleek noodzakelijk. Derhalve is in maart een 

nieuw elektronisch sleutelplan geïntroduceerd. Een systeem dat geplaatst is op de hoofdtoegan-

gen naar terrein en gebouwen en op enkele cruciale binnendeuren. Door het systeem is de toe-

gankelijkheid middels verstrekking van TAG’s en sleutels beter beheersbaar geworden. Tevens 

is verstrekking van TAG’s en sleutels, in overleg met de projectleiding, beperkt. 

Enkele medewerkers vinden het bedienen van de elektronische sloten nog lastig. In de loop van 

het jaar zijn de klachten daarover afgenomen. 

 

Coffeecorner 

Ook in 2021 is Bartjes Kringloopcentrum vanwege Corona langere tijd gesloten geweest. In het 

voorjaar is van de sluiting gebruik gemaakt om de coffee-corner een nieuwe look te geven. Door 

medewerkers en projectleiding is de ruimte voorzien van een nieuwe laminaatvloer, wanden ge-

schilderd en is de inrichting verbeterd met “nieuwe” meubels en planten. Een geslaagde make-

over. 

 

MeerJaren OnderhoudsPlan 

In het kader van het MeerJaren OnderhoudsPlan zijn een aantal grotere werkzaamheden uitge-

voerd: 

 

• De gehele oostgevel is conform het Sikkens schilderschema geschilderd. 

• Om de veiligheid in het gebouw te verbeteren na wijziging van de routing in Bartjes  

Kringloopwinkel zijn vlucht- en noodverlichtingsinstallatie gecontroleerd. De installatie 

is aangepast, nieuwe accu’s zijn geplaatst en niet goed functionerende pictogrammen zijn 

vervangen. 

• Om de veiligheid van de elektrische installatie, met name de verdeelkasten, te herstellen 

is vervanging van oude zekeringenkasten door automatische zekeringen in gang gezet. In 

de kerstvakantie, tijdens de sluiting van Bartjes Kringloopcentrum, is het interieur van de 

hoofdverdeelkast vervangen, de overige 5 verdeelkasten worden in de eerste weken van 

2022 vervangen. Door een medewerker van de stichting is de gehele elektrische installa-

tie met groepenverdeling op tekening gezet, waar de installateur van de nieuwe verdeel-

kasten al nuttig gebruik van kon maken. 

• Tevens zijn diverse kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd zoals lekkages in de dakbe-

dekking van projectbureau en rijwielstalling, 

• Standaard onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan, traplift, automatische deuren, CV-

installatie, terrein en tuin, reiniging terreinriolering, beveiligingsinstallaties. 
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Kassa 

De kassa van Bartjes Kringloopcentrum had zijn langste tijd gehad. Er deden zich al langere tijd 

bij regelmaat problemen voor; zoals met de pinbetalingen. In september is een nieuwe kassa met 

touchscreen geïntroduceerd. Deze kassa kan diverse overzichten van verkopen genereren waar-

door veel handmatig telwerk niet meer nodig is. Enkele kassamedewerkers hebben daarvoor een 

cursus bij de leverancier Pieterse Kassanet gevolgd en hebben de andere collega’s uitleg gege-

ven.  

De kassamedewerkers zijn zeer tevreden met het nieuwe kassasysteem. 

 

Kakelhof 

Vanaf september is de Kakelhof in gebruik genomen als ontmoetingsruimte. De ruimte wordt 

verhuurd aan onder andere bridgeverenigingen, zangkoor en breiclub. In de zomerperiode is de 

ruimte door medewerkers geschikt gemaakt om als ontmoetingsruimte te gebruiken. Zo is er ex-

tra aflegruimte gemaakt bij de bar zodat ook meerdere koelkasten konden worden geplaatst. 

Daarnaast zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd en zijn kasten geplaatst om de ruimte geschikt 

te maken voor de gebruikers. Tevens is de terreinverlichting vanwege het gebruik van de Kakel-

hof in de avond verbeterd. 

 

AED-EHBO cursus en Ontruimingsinstructie en -oefening 

Vanwege de Corona is de AED-EHBO cursus voor medewerkers en de Ontruimingsinstructie 

voor dagleiders van Bartje uitgesteld. 33 medewerkers hadden zich voor de AED-EHBO cursus 

aangemeld. In het najaar dachten we deze weer op te kunnen starten. Echter ging Nederland toch 

weer in Lockdown. De cursus wordt zo snel mogelijk in 2022 opgepakt. 

 

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.  

 

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, Elisa-

bethhof, Gemeente Culemborg, Let’s Ruil, Prezzent, Raad van Kerken, Stichting Present, Syn-

dion, Zonnebloem, Odense Huis. 
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JAARREKENING 2021. 
Brutomarge            €   % 

Netto omzet                132.212,80  100,0 

Totaal brutomarge               132,212,80  100,0 

 

Bedrijfslasten            €   % 

Personeelskosten            474,75  0,4 

Huisvestingslasten       84.391,94  63,8 

Kosten auto’s        26.170,42  19,8 

Kosten machines, installaties en gereedschap         607,02  0,5 

Distributiekosten       21.083,59  15,9 

Verkoopkosten         6.499,17  4,9 

Productiekosten         7.227,23  5,5 

Overige bedrijfskosten      33.012,58  25,0 

Totaal bedrijfskosten               179.466,70  135,7 

 

Afschrijvingen                                                                        €   % 

Materiële vaste activa                49.189,13  37,2 

Totaal afschrijvingen               49.189,13  37,2 

 

Financieel resultaat             €   % 

Financiële baten         150,00  0,1 

Financiële lasten       - 161,81            - 0,1 

Buitengewone baten en lasten     4000,00              3,0 

Totaal financieel resultaat      3.988,19              3,0 

 

Totaal verlies        92.454,84              69,9 

 
Toelichting op het financieel overzicht 2021 van SSV 

 

 

Algemeen 

Uit het financieel overzicht blijkt dat de inkomsten beduidend minder zijn dan de (vaste) lasten 

waardoor in 2021 SSV een verlies van € 92.454,84 heeft geleden. De oorzaak dient m.n. toegere-

kend te worden aan de noodgedwongen maatregelen t.g.v. Corona en een gemiddeld structureel 

tekort waarvan de laatste jaren sprake is; ca. € 25.000. 

 

Specifiek 

- Inkomsten (€ 132.212,80) 

Deze zijn opgebracht door 

o kringloopcentrum Bartje (ca. € 120.000); 

o Klaartje, ca. € 10.000, waarvan ruim € 3.000 door verhuur van de bussen; 

o de verhuur van de Kakelhof (laatste kwartaal gestart), ruim € 2.000.  

 

- Uitgaven  

o Bedrijfslasten (€ 179.466,70) 

Deze kosten zijn nagenoeg evenredig toe te rekenen aan kringloopcentrum Bartje 

en Klaartje, elk ca. € 89.000, en de Kakelhof ca. € 2.000 (investering relatief hoog 

i.v.m. start laatste kwartaal). 
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o Afschrijvingen (€ 49.189,13) 

De kosten liggen iets meer bij Klaartje dan bij kringloopcentrum Bartje; respectie-

velijk ruim € 27.000 en € 21.000. 

 

- Financieel resultaat (€ 3.988,19) 

Dit positief resultaat is eveneens evenredig verdeeld over kringloopcentrum Bartje en 

Klaartje, elk ca. € 2.000. 

 

Het financieel overzicht vertaald naar kringloopcentrum Bartje en Klaartje: 

- kringloopcentrum Bartje 

o inkomsten € 122.000 

o uitgaven € 110.000 

€   12.000  +/+ 

 

- Klaartje 

o inkomsten €   14.000 

o uitgaven € 118.000 

€ 104.000  -/- 

      -/-  €   92.000 

 

Toekomst 

Hopelijk zal komend jaar de omzet bij kringloopcentrum Bartje weer stijgen naar het niveau van 

vóór Corona (ca. € 190.000). In dat geval blijft nog steeds een structureel tekort bestaan. Er zul-

len dus (ingrijpende) maatregelen genomen moeten worden om een sluitende jaarrekening te be-

werkstelligen. 
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Goede doelen 2020 

Stichting Samen Verder heeft de financiële mogelijkheid om naast de financiering van haar pro-

jecten 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 doelstel-

ling van de stichting; 

o woonachtig zijn in Culemborg; 

▪ de ondersteuning heeft in principe een eenmalig karakter. 

 

Gesteunde Goede doelen 2021 

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 vrijwil-

ligers 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. 

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. 

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 doe-

len. 
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Aan allen die ons steunen 
 

Met ongeveer 230 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! 
 

 

 

      

 

 

 
 

 


