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Voorwoord
Beste Lezers,
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Samen Verder over 2014, een jaar waarin onze
vrijwilligers weer met tomeloze inzet hebben bijgedragen aan de activiteiten van onze
Stichting en de burgemeester kwam kijken hoe we dat allemaal deden!
Deze ondersteuning van de dienstverlenende projecten en de producten van ons Kringloopcentrum voorzien duidelijk in een behoefte van onze doelgroep in Culemborg.
Allereerst dus dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maakten en uitermate gedreven hun
werk doen zeker als je je realiseert dat nog steeds ongeveer 70% van de vrijwilligers tussen 60
en 80 jaar is!
Natuurlijk zit er beweging in het vrijwilligersbestand, er gaan mensen weg en er komen
mensen bij.
De gemiddelde leeftijd daalt langzaam maar gestaag wat aangeeft dat we in staat zijn om ook
relatief jongere vrijwilligers aan te trekken.
In 2013 noteerden we voor het eerst in onze geschiedenis een teruglopende omzet bij het
Kringloopcentrum, gelukkig is die trend in 2014 omgebogen en benaderden we weer het
topjaar 2012, hulde aan het Bartje team met verderop in dit verslag een leuke metafoor over
Quilten!
Klaartje verzorgde bijna 20.000 ritten, waarvan 8% voor rekening van de buitenritten kwam,
met een duidelijke piek op de woensdag.
Er werd een nieuwe, kleinere, bus aangeschaft die hoofdzakelijk wordt ingezet voor de
buitenritten omdat het aantal passagiers daar klein is.
Floortje en de Luisterlijn besloten samen te gaan, cliënten bezoeken of bellen verschilt
tenslotte niet zoveel van elkaar, de doelstelling is nauw verwant.
Samen waren zij goed voor 900 gesprekken en een flink aantal bezoeken.
Na een jaar van groei stabiliseerde Trijntje in 2014 met gemiddeld 13 assistenties per maand,
april was een topmaand met 31.
Ons voornemen om uit zoeken waarom de vraag naar hulp van Dientje achterblijft heeft in
2014 helaas nog niet tot een duidelijke conclusie geleid.
We zijn hier wel mee gestart en zullen dit in 2015 afronden.
De PRAC organiseerde weer de bekende en zeer gewaardeerde evenementen, het jaaruitje, de
eindejaarbijeenkomst, de Decemberactie en gaf de aanzet tot een moderner
waarderingsbeleid.
Al deze activiteiten werden natuurlijk ondersteund door de Facilitaire Dienst die weer een
groot aantal verbeteringen aan onze gebouwen en inrichting realiseerden die voor een ieder
duidelijk zichtbaar zijn en ons geruisloos overschakelde op Windows 8.1.
In het verlengde van het vernieuwde Beleidsplan 2014-2019 dat in 2014 verscheen, is in nauw
overleg met de projectleiders(sters) ook al hard gewerkt aan herziening van ons
werkdocument “Organisatie en Werkwijze”, dit zal in de loop van dit jaar gepresenteerd
worden.
Ik sluit af met nogmaals onze missie te noemen, want dat is waar we het allemaal voor doen:
Waar staan we voor?
 zelfstandigheid, welzijn en welbevinden voor ouderen en mensen met een beperking in
Culemborg
 zinvol perspectief, welzijn en welbevinden voor SSV vrijwilligers
Veel leesplezier met het volledige jaarverslag!
Arjan Eigenbrood, voorzitter
3

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 gehandicapten 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
Door het uitvoeren van een aantal projecten wordt gewerkt aan de
realisatie van de doelstellingen.
De projecten worden administratief begeleid en gepland door de
medewerkers van het projectenbureau.
De medewerkers zijn hier alle werkdagen van
09.00 – 12.00 uur telefonisch bereikbaar, tel. 0345-520521.
Afspraken voor vervoer met Klaartje: tel. 0345-518300
ZORGPROJECTEN:
Luisterlijn
Een dagelijkse telefonische praat- en contactlijn voor
ouderen.
tel. 0345-520521.
Dientje
Individuele hulpverlening op het gebied van
administratieve zaken, klusjes in huis en tuin.
tel. 0345-520521.

Floortje
Aanvullend op de reguliere gezondheidszorg.
Begeleiding naar artsen, poli e.d.
tel. 0345-520521.

VERVOERSPROJECT:
Klaartje
Vervoer van ouderen en mensen met een beperking.
Aanvragen vervoer: tel. 0345-518300.
(werkdagen 9.00-12.00 uur)
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VERWERVINGS- / INKOMSTEN PROJECT
Bartjes Kringloopcentrum
Hergebruik van nog bruikbare artikelen.
Het kringloopcentrum is geopend:
dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 16.00 uur
zaterdag
10.00 – 13.00 uur
telefoon (0345) 517680.

De kosten voor het uitvoeren van de verschillende projecten kunnen worden betaald uit de
opbrengsten van de verkopen in het Kringloopcentrum.

BEGELEIDINGS PROJECT
Trijntje
Hulp op station Culemborg voor personen die met
rolstoel of scootmobiel met de trein willen reizen.
Na aanmelding bij NS 030-2357822 wordt begeleiding
door vrijwilligers SSV geregeld.
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Van de bestuurstafel………
Bestuurssamenstelling.
In 2014 hebben we afscheid genomen van dhr. Hein Hoekstra. Het bestuur is hem zeer
erkentelijk voor het vele werk dat hij in een reeks van jaren voor de stichting heeft gedaan.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Arjan Eigenbrood

Ineke
Diekerhof

Thom
Bouman

Jos van Zutphen

Dick Valkenburg

Het bestuur vergaderde iedere maand.
De mogelijkheden van internet en e-mail maken ook dat tussendoor snel overleg kan zijn
m.b.t. zaken die vlot geregeld moeten en kunnen worden.
Van deze media wordt regelmatig gebruik gemaakt, zodat de communicatie tussen de
bestuursleden, indien nodig, op heel korte termijn kan resulteren in besluiten.
Periodiek zijn er vergaderingen van het bestuur met de projectleiding.
In de eerste helft van het jaar is gediscussieerd over het beleid van onze stichting in de
komende jaren.
Een werkgroep van enkele bestuursleden en projectleiders hebben deze discussie geleid en dit
heeft geresulteerd in het vaststellen van het beleid voor de komende jaren in juni.
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Na de zomervakantie is een nieuwe werkgroep gestart om het bestaande document
“Organisatie en Werkwijze” te actualiseren.
In dit document zijn de verschillende taken in de projecten omschreven. Deze beschrijving
van de taken geeft enerzijds duidelijkheid voor de bestaande medewerkers, maar is anderzijds
ook voor nieuwe medewerkers een “handleiding”.
Het is de verwachting dat dit document in het voorjaar van 2015, na besproken te zijn in een
vergadering van bestuur en projectleiding, kan worden vastgesteld.
In het kader van de ondersteuning van Goede Doelen is ook in 2014 het initiatief weer
uitgewerkt om in de decembermaand mensen die aangewezen zijn op een minimum inkomen,
een attentie te bezorgen in de vorm van een levensmiddelenpakket.
Nu al weer voor de 10e keer!
Met medewerking van de gemeente, die belanghebbenden attendeerde op deze mogelijkheid,
is de actie uitgevoerd door de Stichting Samen Verder in samenwerking met de
interkerkelijke diaconale werkgroep van de Raad van Kerken in Culemborg.
De waardering voor deze actie is groot.
Naast de interne organisatie en communicatie vindt het bestuur het ook belangrijk samen te
werken, waar dat mogelijk is en met behoud van de eigen identiteit en zelfstandigheid, met
andere instanties en organisaties.
Dit met het doel om elkaar te ondersteunen en te versterken.
Wij participeren daartoe in het zgn. Strategisch Overleg, waarin de vrijwilligersorganisaties in
Culemborg samenwerken.
Wij verwachten dat deze samenwerking, ook in de toekomst, positieve resultaten zal kunnen
opleveren onder het motto: Samen zijn we sterker.
Het bovenstaande is slechts een greep uit het vele werk dat ook in 2014 weer door zo veel
vrijwilligers werd gedaan.
Het bestuur is trots op alle medewerkers en is hen zeer erkentelijk voor alle inzet in dit jaar.
Het gezamenlijke uitje in mei en de kerstbijeenkomst in december waren vooral de momenten
waarop de waardering voor al het werk tot uiting gebracht kon worden. (zie ook verslag
PRAC en "onderscheidingen voor vrijwilligers")
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Vrijwilligers in onze stichting
Alle activiteiten binnen onze stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Er zijn geen
betaalde krachten werkzaam.
Dit is uniek en tevens ook de grote kracht van de stichting.
Velen zijn al heel veel jaren actief.

Onderstaande grafieken laten zien:
 Hoe de verdeling van mannen – vrouwen is
 Hoeveel jaar de medewerkers al aan de stichting verbonden zijn
 Wat de leeftijd van onze vrijwilligers is.

man / vrouw - medewerkers SSV - per 31-12-2014

mannen
121
47%

vrouwen
137
53%
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Afscheid en welkom
In 2014 hebben we afscheid moeten nemen van 20 medewerkers
7 wegens overlijden
6 om persoonlijke redenen
2 vanwege gezondheid
2 vanwege leeftijd
2 vanwege verhuizing
1 vanwege te drukke werkzaamheden.
Deze medewerkers hebben, soms heel lang, hun krachten aan de stichting gegeven.
We zijn hen daar zeer erkentelijk voor.
Gelukkig hebben we in 2014 ook weer nieuwe medewerkers in onze kring kunnen
verwelkomen.
We zijn blij dat we de continuïteit van de verschillende projecten hiermee kunnen garanderen.
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Medewerkers die onderscheiden werden voor
jarenlang vrijwilligerswerk
Voor het eerst in 2003 zijn aan medewerkers van de stichting speldjes uitgereikt als zij 5, 10,
15, 20, 25, 30 of 35 jaar betrokken waren bij onze stichting. Dit vond ook plaats in de daarop
volgende jaren en tijdens de kerstbijeenkomst op 20 december 2014 konden ook weer veel
speldjes worden uitgereikt aan medewerkers die een eerste of volgend lustrum bereikten als
vrijwilliger van onze stichting.
Alle jubilarissen ontvingen een oorkonde, een speld en zij werden in de bloemetjes gezet.

Belkassem Dagdag
Nico v.d. Oosterkamp
Simon Peter de Wit
Don Brandsma
Edgar Leenders
Suze van der Tol
Cor Wammes

5 jaar: bronzen speld
Jolanda Grijalba
Hansje Schippers-Loffeld

Henk Miltenburg
Venera Trosjkina

10 jaar: zilveren speld
Ina Kaashoek-van Eyk
Ed van Mil
Jan Vervoorn
Luut van Wijk

Elsche Korf-Schröder
Cathy van Sterkenburg-Meisztek
Marja Vervoorn-van Veen
Hans van Zoelen

15 jaar: gouden speld
Annie Klumper-Ulrich
Helma van Mil-de Kroon
20 jaar: gouden speld met steentje
Dick Borgstein
Leon ten Hove
Gerrit Koopman
Gerrit de Man
25 jaar: gouden speld met 2 steentjes
Anneke Bikker-Verheij
35 jaar: gouden speld met 4 steentjes
Harry van Dam
Marie Thérèse Schouten-Willekens

10

Facilitaire Dienst
Tot de taken van de Facilitaire Dienst
behoren:
 Administratie en correspondentie
t.b.v. de projecten.
 Beheer en onderhoud van de
bussen van Klaartje en Bartje
 Beheer en onderhoud van de
gebouwen en het terrein
 Beheer en onderhoud van alle
apparatuur
 Inkoop van alle middelen en
apparatuur die nodig zijn voor de
projecten
 Veiligheid in en om de gebouwen
 Automatisering (beheer en
onderhoud van de computers met
de software)

De medewerkers van de facilitaire dienst zijn:
Jan van Manen, projectleider
Arthur Becht
Alice de Boer-van Dam
Marleen Cuijpers
Geerhard Doggenaar
Millie Offermans-Vermeulen
Jaap Schots

Cor Brink
Wim Pin
Greet Rijneker

We hebben hiermee een team van deskundige en enthousiaste vrijwilligers.
Naast onze normale reguliere werkzaamheden hebben wij het afgelopen jaar diverse zaken
kunnen en mogen aanpakken.

Er is veel aandacht geweest voor het onderhoud van de gebouwen, zowel intern als extern.
Het groot en klein onderhoud is een verantwoordelijkheid voor de stichting die het gebouw
huurt van de gemeente Culemborg.
Bij dit onderhoud staat ook duurzaamheid hoog in het vaandel. Er is op meerdere plaatsen
dubbel glas aangebracht.
Ook voor de komende jaren bezien we op welke wijze we maatregelen kunnen nemen om te
besparen op energiekosten.
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We zijn overgegaan op Windows 8.1 omdat de Windows-versie die door ons werd gebruikt
niet meer ondersteund werd vanuit de leverancier.
Geerhard Doggenaar heeft een aantal medewerkers die hier mee moeten werken op een
voortreffelijke wijze bijgeschoold.
Zo is ook het medewerkersbestand geactualiseerd en vernieuwd, omdat het gebruikte
programma niet meer voldeed.
Tevens is een nieuwe (kleinere) bus, Volkswagen Caddy, aangeschaft die vooral gebruikt
wordt voor de buitenritten naar ziekenhuizen en poli’s.
Naast onze dagelijkse werkzaamheden hebben wij voor 2015 voldoende plannen op het
gebied van automatisering, website, onderhoud van de gebouwen en auto`s. Wij hopen
hiermee een bijdrage te leveren om de SSV ook in de toekomst een plek in Culemborg te
kunnen blijven geven.

Felicitatiedienst:
Alle medewerkers van de Stichting Samen Verder krijgen op hun
verjaardag een attentie die ook in 2014 werd verzorgd door
Marie-Thérèse Schouten.
Deze attentie wordt tijdens de ritten door de chauffeurs van
Klaartje bij de jarigen thuis bezorgd.
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Luisterlijn:
In 2014 is er vijf avonden per week tussen 19.00 en 20.00 gebeld
door vrijwilligers van de Luisterlijn. Naast de vrijdagavond
wordt er roulerend een tweede avond vrij gehouden.
Er heeft een wisseling plaatsgevonden bij de vrijwilligers aan het
einde van het jaar: een is er mee gestopt en er heeft zich en
nieuwe vrijwilligster aangemeld.
In totaal zijn er dus acht vrijwilligsters actief bij de Luisterlijn, waarvan een drietal ook actief
is bij Floortje.
Sinds dit jaar werken Floortje en de Luisterlijn samen, omdat het om twee kleine projecten
gaat, die een verwante doelstelling hebben. Het contact wordt onderhouden door de
vrijwilligsters die zowel bij Floortje als bij de Luisterlijn actief zijn. Zo is het eenvoudig te
regelen dat naast opbellen ook bezoeken afgelegd worden. Het is daarvoor niet noodzakelijk
om gezamenlijke vergaderingen te plannen.
Ook bij het opstellen van het nieuwe jaarplan voor Floortje en de Luisterlijn heeft er
afstemming plaats gevonden. Daarom is ook besloten om geen nieuwe plaatsvervangend
projectleider aan te stellen, maar deze waarnemende taak te beleggen bij de projectleider van
Floortje.
Er zijn in totaal 900 gesprekken gevoerd. De meeste cliënten worden tweemaal in de week
gebeld. Op verzoek kan dit geïntensiveerd worden naar om de dag bellen, of zelfs dagelijks.
Het doel van het gesprek is om contact te hebben met mensen die zich veelal eenzaam voelen
en behoefte hebben aan een luisterend oor. Bij het voeren van de gesprekken wordt uitgegaan
van de behoefte van de cliënten die kan variëren van zomaar een praatje omdat je de hele dag
nog niemand gesproken hebt tot zaken die de mensen emotioneel bezig houden.
Twee cliënten zijn dit jaar overleden en er is een nieuwe bijgekomen.
Het aantal cliënten is in 2014 dus weer afgenomen. De nieuwe cliënt kwam via het kantoor
van SSV binnen. Verder bieden de bezoeken van Floortje een aanknopingspunt om je ook op
te geven voor de Luisterlijn.
Dat er minder cliënten zijn biedt de vrijwilligsters de mogelijkheid om langere gesprekken te
voeren en zo een vertrouwensband op te bouwen.
Er wordt ook nog steeds gebruik gemaakt van een logboek waarin alle gesprekken genoteerd
worden en als er dringende zaken te melden zijn wordt er ook een notitie van gemaakt.
Drie keer per jaar hebben de vrijwilligsters contact met elkaar op een andere manier.
Tweemaal wordt er een vergadering georganiseerd waarin de laatste ontwikkelingen worden
besproken. Daarnaast gaan we een keer uit eten om zo de band met elkaar te versterken.
Projectleiding:
Mw. A.M. Bruin, Projectleider
Medewerksters:
Mw. B. Brunt-Willering
Mw. H. Jacquet
Mw. J. Vis

Mw. L. Brouwers (nieuw)
Mw. I. Diekerhof
Mw. M. de Klijne-Terbijhe
Mw. M. van der Velde
De heer H. Van Wijngaarden (opgezegd)
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Dientje
Vanuit het project Dientje wordt individuele hulp verleend aan mensen die sommige
werkzaamheden niet (meer) zelf kunnen doen.
Aanvragen komen binnen via kantoor, telefonisch bereikbaar via 0345-520521 en soms ook
via Meerwaarde.
Dit kan zijn op het gebied van klussen in huis en kleine tuinklussen.
Dit betekent in de praktijk, dat hulp kan worden verleend bij:
 Klein tuinonderhoud: o.a.
o Onkruid verwijderen
o Gras maaien
o Kleine heg knippen
o Struikjes snoeien
 Technische klussen in huis: o.a.
o Vervangen van lampen
o Ophangen schilderijen
o CV ketel bijvullen
o Wasmachineslang vervangen
o Lamellen ophangen
o Slot vervangen
o TV kanalen installeren
o Snoeren vervangen
o Klok aan de praat krijgen
Voor een klus wordt tussen de € 1,-- en € 5,-- gerekend, plus materiaalkosten.
Komt er een aanvraag binnen, die te groot is voor Dientje en de aanvrager woont in een
woning van Kleurrijk Wonen, dan wijzen wij op de mogelijkheid om op Dienstwerk via
Kleurrijk Wonen een beroep te doen.
Wel vertellen wij erbij, dat de tarieven hoger liggen dan bij Dientje.
Het aantal aanvragen is in 2014 tot een uiterst minimum gedaald.
Reden voor het bestuur om te bezien of dit project nog levensvatbaar is en of er nog behoefte
is aan deze dienstverlening. Mogelijk zijn de reguliere mogelijkheden voldoende om cliënten
van dienst te zijn.
Daarom zal in 2015 nader onderzoek plaatsvinden naar de behoefte binnen de Culemborgse
samenleving aan deze hulp.
Op basis van de gegevens die uit die behoeftepeiling naar voren komen zal besloten worden
over het al dan niet continueren van dit project.
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Floortje
Floortje werkt aanvullend op de professionele gezondheidszorg. Daar waar beroepskrachten
niet werkzaam (kunnen ) zijn en ook familie geen hulp kan bieden voor vervoer naar poli,
arts, ziekenhuis enz. kan er een beroep worden gedaan op een vrijwilliger van Floortje.
Het vervoer kan geregeld worden met een van de bussen van Klaartje.
Afspraken dienen wel tijdig te worden gemaakt via telefoon 0345-520521 iedere werkdag
tussen 9.00 en 12.00 uur.
Ook worden ouderen bezocht die zich eenzaam voelen.
Hier ontstaan waardevolle contacten.
Cliënten van Floortje worden gewezen op de mogelijkheid om regelmatig 's avonds door een
medewerker van de Luisterlijn gebeld te worden voor een praatje of om eens het hart te
luchten.
Omgekeerd wijst de Luisterlijn hun cliënten op de mogelijkheden van het project Floortje.
De aanvragen voor éénmalige begeleiding bleven in 2014 constant.
Er werd voor begeleiding naar ziekenhuizen zes maal een beroep op Floortje gedaan.
De verzorgingshuizen hebben hun eigen vrijwilligers voor begeleiding.
Wel was er meer vraag naar regelmatige bezoeken.
Er worden 16 cliënten regelmatig bezocht.
Met de Kerst krijgen zij namens de SSV een bloemengroet.
In 2014 is helaas 1 cliënt overleden.
De medewerkers van Floortje komen twee maal per jaar bijeen. Indien mogelijk, wordt
gezocht naar een gast uit het hulpverleningscircuit, die daarover iets kan vertellen.
Ook bestaat de mogelijkheid om aan een (verkorte) EHBO opleiding mee te doen.
Deze wordt kosteloos aangeboden door de Stichting Samen Verder.
Het aantal vrijwilligers blijft stabiel.
Er waren in 2014 regelmatig vergaderingen van de (plv) projectleiders.
Ook werden er vergaderingen met het bestuur gehouden.
De projectleider van Floortje neemt deel aan de vergadering van het Vrijwilligersoverleg
Culemborg. ( 4 x per jaar). Hierin zitten de meeste vrijwilligersorganisaties in Culemborg.
Er is een splitsing gemaakt in een strategisch overleg (beleidsniveau) en een
afstemmingsoverleg (uitvoerend niveau).
Er is een dalend animo bij diverse organisaties om aan het afstemmingsoverleg deel te nemen.
De vergaderingen staan onder leiding van Elk en worden gehouden in de vergaderruimte van
ELK
Indien nodig is er overleg tussen de projectleider en de ouderenadviseur van de Gemeente
Culemborg.
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Projectleiding :
Mevr. C.A. van Rijswijk-Claasen
Medewerkers per 31.12.2014
Mevr. J.M.P.J. v.d. Akker-Langius
Mevr. M. de Jong
Mevr. J.P.M. Rimmelzwaan
Mevr. S.E.M. van der Tol
Mevr. A.G. de Vries – Visser
Mevr..P. Schrijvershof-Heskes

Mevr. G. Blaauw
Mevr. Th. van Oostveen
Mevr. H.W. Steen – Doeve
Mevr. J.M. Vis – Janzing
Mevr. M. Witziers-v.d. Haak

Klaartje
We hebben op het moment de
beschikking over drie grote Crafter
bussen, waarvan twee bussen met 7
zitplaatsen, één bus met
rolstoelfaciliteit en 4 zitplaatsen plus
een nieuwe Caddy.
Klaartje 1, 2 en 4 rijden ouderen en
mensen met een beperking binnen
Culemborg naar hun bestemming en
incidenteel worden één of twee bussen
ingezet voor Goede Doelen: rondritten
in de omgeving, in samenwerking met
De Zonnebloem, Lions en ANBO.
Dit jaar is Klaartje 3 verkocht en hebben we een Caddy combi aangeschaft, met
rolstoelfaciliteit en 4 zitplaatsen.
Deze kleinere Klaartje bus wordt voornamelijk ingezet voor de buitenritten naar de diverse
poliklinieken in Tiel, Nieuwegein, Utrecht en De Meern.

Aantal ritten met Klaartje in 2014.
Het totaal aantal ritten in 2014 bedroeg 19336, waarbij het aantal buitenritten (239) met ruim
8% is gestegen. Ook op de maandag, dinsdag en woensdag is het aantal ritten toegenomen.
Vooral de ritten van en naar de Driestad (3991), de Beatrix (1941) en de Kulenburg (1591)
zijn favoriet.
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Veiligheid
Nieuwe chauffeurs en bijrijders krijgen van Harry van Dam en Ad van IJzendoorn
zorgvuldige instructies over de werking van de rolstoellift, over zitcomfort versus snelheid,
over klantgerichtheid, visie, parkeren op moeilijke plaatsen, over rijlijsten en andere
praktische zaken.
De instructies behelzen zowel theorie als praktijk.
Door bijvoorbeeld plaats te nemen in een rolstoel achterin de rijdende bus ervaren nieuwe
chauffeurs hoe het is om gereden te worden.
Harry en Ad werken nauw samen met Vincent Schaars.
Rijschoolhouder Vincent Schaars rijdt met elke nieuwe chauffeur en beslist uiteindelijk voor
Klaartje of de chauffeur geschikt is om op onze bussen te rijden.
Drie à vier keer per jaar geeft Vincent bijscholingscursussen aan onze chauffeurs en bijrijders,
neemt hij lastige verkeerssituaties door, worden chauffeurs en bijrijders alert gehouden en
sluit hij af met een toets. Deze bijscholingen worden als nuttig ervaren en zijn verplicht.
Bij gereden schade of anderzijds calamiteiten bieden Ad of Harry de betrokken chauffeurs een
verplichte extra nazorgrit aan.
Simon P. de Wit (Ambulance medewerker), heeft ook dit jaar o.a. ook voor de medewerkers
van Klaartje een EHBO cursus gegeven. Deze cursus is niet verplicht, wel wenselijk.
Elke twee jaar houden we een tevredenheidsenquête onder de klanten.
De uitslag wordt uitgewerkt in actiepunten ter bevordering van de klantvriendelijkheid en het
vervoerscomfort van onze klanten. In 2015 zal dit weer plaats gaan vinden.
Bussen: In de winter zijn de bussen voorzien van winterbanden en bij hevige sneeuwval en
gladheid rijden we niet. Begin dit jaar hebben we een zachte winter gehad, dus hebben de
bussen gewoon door kunnen rijden. Eind december hebben we een paar dagen spiegelgladde
stoepen gehad en hebben we besloten op safe te gaan en die dagen geen klanten te vervoeren.

Contacten buiten de organisatie
Koos Boekema heeft begin dit jaar een verhelderend stukje over Klaartje in het ANBO krantje
laten plaatsen, halverwege dit jaar hebben Alice de Boer en Irka van Petersen de mogelijkheid
van het aanvragen van buitenritten in dit blad benoemd en in oktober op verzoek nogmaals de
informatie gegeven in het ANBO krantje over onze buitenritten naar de poliklinieken.
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Arthur Brecht heeft zijn netwerk ingeschakeld en het voor elkaar gekregen dat onze bussen nu
gratis kunnen parkeren bij het ziekenhuis in Tiel.
Twaalf juni bezocht burgemeester Van Schelven onze stichting. Bestuur en projectleiders
hebben kort met hem gesproken over onze projecten en de maatschappelijke veranderingen op
het gebied van zorg en welzijn. Daarna heeft onze telefoniste Marie Thérèse Schouten de
burgemeester Roland Schelven geïnformeerd over het telefonistensysteem. Hij heeft
meegereden op Klaartje 4, klanten gesproken en onderweg aanvullende info gekregen over
Klaartje door de beide Ads en Koos.
Onze contacten met de Zonnebloem, ANBO en Rode Kruis hebben ook dit jaar in juli en
augustus geresulteerd in rondritten. Onze chauffeurs maakten er een vrolijke happening van.
Tot slot heeft Irka in augustus samen met Yfke van Trijntje met een interview in de
Culemborgse Courant gestaan.

Medewerkers
In de loop van het jaar zijn er een paar chauffeurs/bijrijders gestopt, zijn er vier nieuwe
aangenomen en is één chauffeur Arnold Heesbeen helaas overleden. Arnold was een fijne
chauffeur, attent en 10 jaar lang betrokken bij Klaartje.
Per augustus dit jaar hadden we bij Klaartje ruim voldoende vrijwilligers en hebben we een
aannamestop ingesteld. Per 31 december 2014 zijn 95 chauffeurs en bijrijders actief voor
Klaartje en vervullen 19 collega´s daarnaast ondersteunende activiteiten binnen Klaartje.

Ma
Di
Wo
Do
Vr
inval

Telefonistes:
Magret Bonsing
Anke Boekema
Millie Offermans
Thea Grootenboer
Marie-Thérèse Schouten
Marleen Cuijpers
Greet Rijneker

Dagleiders:
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

Henk Bosman
Bert Nelissen
Martin van Wyngaarden
Koos Boekema
Marie-Thérèse Schouten-Willekens
Annelies de Jong
Gilbert la Fontaine

Instructeurs:
Ad van IJzendoorn en Harry van Dam

Projectleiding:
Alice de Boer-van Dam en Irka van Petersen

Onderhoud interieur bussen:
Jan Willem Oostrum

Wasstraatritten:
Arie Miltenburg

Chauffeurs en bijrijders:
zie pag.19

Chauffeurs en bijrijders:
zie pag. 19
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Arroudi, dhr. Abderrahim El
Barneveld, dhr Dirk van
Beauchemin, dhr Ed
Becht, dhr Arthur
Beem, dhr Frank van
Bemmelen, dhr Herman C van
Blaauw, dhr Nanno
Blom, dhr DickW
Boekema, dhr Koos JPM
Boekema, mevr. Anke
Borgstijn, dhr Dick J
Bosman, dhr. Henk
Brandt, dhr Ben
Brandsma, dhr Don S
Bruin, dhr Jan
Dales, mevr M
Dam, dhr PeterWAM van
Dam, dhr Theo M van
Dam, dhr Harry van
Doop, dhr Harry F
Doop, mevr. Ine
Doorn, dhr Ad van
Fontaine, dhr Gilbert L la
Gademans, dhr Job
Grob, dhr Wim JM
Heus, mevr. Ina de
Hight, dhr Peter
Hoevenaars, dhr Leo HW
HoevenaarsDeVries,mevrAstrid
Hoop, dhr E de
Hove, dhr LRM ten
Huisman, dhr Chris
IJzendoorn, dhr Ad H van
JansenVan Zuilenkom,mevrCC
Kint, dhr Wim
Kint, mw Vera
Knoest, dhr Martin
Koekman, mevr Patricia
Koopman, dhr C Riens
KoopmansKramerFreher,mvrM
Koopman, dhr Gerrit J
Koopman, mevr. Aty
Kraaypoel, dhr J Co
Kragten, dhr Kees
Kroon, dhr Henk de
Kruif, dhr Ad J de
Kuipers, dhr Alois

Kwakkel, dhr André
Libert, dhr Dan HK
Loenen, dhr René R van
Loenen, mevr Corry van
Man, dhr Gerrit CW de
Miltenburg, dhr Henk MJ
Miltenburg, dhr Arie
Nelissen, dhr Bert
Obidov, dhr R
Oosterkamp, dhr Nico van den
Oostrum, dhr. Jan Willem
Peek, dhr Ton
Peek, dhr Nico
Peek, mevr Magret
Pin, dhr WimEM
Post, dhr. Wim
Safi, dhr W
Safi, mevr. Rahima
Schagt, dhr Zwier van der
Schaik, dhr Addy van
Schoonheim, dhr JWAd
Schots, dhr Jaap
Sloeserwij, dhr Chris
Sloeserwij-Binee, mevr José
Smits, dhr Harry
Spaan, dhr Philip
Spaan, mevr. Suzanne
Spronk, dhr Kees
Steenpaal, mw Wil
Steijn, dhr Dick van
Teterissa, dhr Eli
Teterissa, mevr Corry
Tiel, mevr Mieneke van
Uitert, dhr Dick van
Veer, dhr MLMaarten van der
Verlaat, mevr Stella van´t
Vervoorn, dhr Jan HP
VervoornVanVeen, mevr Marja
Vogels-DeKlaver, mevr Cor
Vuurde, dhr Jacco van
Wammes, dhr. Ben
Welle, dhr Bert
Weijenberg, dhr Henk
Wyngaarden, dhr Martin van
Wyngaarden, mevr JCM van
Zoelen, dhr JM(Hans) van
Zutphen, dhr Jos en Conny van
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Trijntje
Werkzaamheden.
Wat betreft de werkzaamheden was
2014 een rustig jaar.
We hebben 150 keer iemand in- of
uit de trein geholpen met een piek
van 31 personen in april. Zoals
gebruikelijk in alle jaren dat we de
dienst verlenen ging of kwam
verreweg het grootste aantal reizigers
naar of van Utrecht Centraal.

Vrijwilligers
We hebben een vrijwilliger verloren maar we hebben er ook weer een bij gekregen en dan ook
nog één tijdelijk.
Één vrijwilliger is 16 keer aan de beurt geweest, een andere 8 keer en de anderen daar tussen,
een redelijk gelijkmatige verdeling dus.
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Reizigers
Zoals we gewend zijn maakten enkele reizigers dikwijls gebruik van onze diensten anderen
slechts 1 keer.
Één klant ging 35 keer op en neer naar Alkmaar, hij kwam met de regiotaxi uit Geldermalsen.
In Geldermalsen biedt NS sinds december 2014 assistentie aan, wij zij deze klant dus kwijt.

Projectleiding:
Yfke Kirchner, projectleider
Ad van der Ven, coördinator
Medewerkers:
Dhr. J. van Bennekom
Dhr. H. Eigenraam
Dhr. J. Hanhart
Dhr. C.J. Kragten
Dhr. J. Roest
Mw. M. Westendorp

Mw. H. van Buuren
Dhr. K. Franken
Dhr. H. van Kesteren
Dhr. K. Maasbach
Mw. W. van Veen
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Bartjes Kringloop Centrum
Eigenlijk is Bartje te vergelijken met een
grote lappendeken met tientallen lapjes, die
heel verschillend van dessin en kleur samen
een prachtige quilt vormen.
Maar om een mooie quilt te maken, die
warmte uitstraalt, waar mensen naar kijken,
zich nog eens omdraaien om het beter te
bekijken en over te praten, heb je duizenden
piepkleine steekjes nodig om de
lappendeken tot een bijzonder geheel te
maken.
Al die kleine steekjes zitten aan de achterkant en worden met de hand aangebracht. Aan de
voorkant zie je daar niets van.
Zo gaat het ook bij Bartje.
Het sorteren van eindeloze hoeveelheden vuilniszakken met kleding, dozen met allerhande
artikelen, het compleet maken van honderden spelletjes, het afwassen van glazen, borden,
kopjes, bloempotten, het poetsen van bestek, het repareren van apparatuur en meubelen:
Duizenden kleine steekjes aan de achterkant die niet worden gezien door het publiek
om te komen tot het resultaat : “de kleurrijke lappendeken” die mooie, telkens weer
wisselende afdelingen bij Bartje.
Al die kleine steekjes werden ook in 2014 weer met grote inzet gemaakt door de
Bartje-vrijwilligers, waardoor we met elkaar mogen terugzien op een geweldig jaar.
 Ruim 20 medewerkers namen deel aan de E.H.B.O./B.H.V.cursus en de
staf leerde omgaan met Windows 8.1.
 De leiding van de kringloop Zaltbommel bezocht ons op 23 juni
 Voor het “Pepernotenjournaal” werden er TV-opnamen gemaakt op 19
oktober.
 Op 19 december was er een avondopening in kerstsfeer.
 Vijf medewerkers zijn overleden, wij missen hen.
 Ook het verlies van kinderen van medewerkers zorgt voor veel verdriet en onmacht.
Wij proberen er zoveelmogelijk voor hen te zijn.
 Twaalf scholieren volgden in 2014 een maatschappelijke stage bij ons en een jonge
vrouw volgde een taalstage met groot enthousiasme begeleid door één van onze
medewerkers.
2014 was, terugkijkend, een bijzonder jaar waarin “lief en leed” voortdurend met elkaar
gedeeld werd en in 2015 gaat het alleen daardoor gewoon weer lukken.

22

n.b. Het bovenstaande is de bruto omzet. Hierover moet btw afgedragen worden.

Om een beeld te geven hoe de verdeling is van de opbrengsten per afdeling in percentages
van het totaal, hieronder het volgende staatje:

afdeling 1
afdeling 2
afdeling 3
afdeling 4
afdeling 5
afdeling 6
afdeling 7
afdeling 8
afdeling 9
afdeling 10
afdeling 11
afdeling 12
afdeling 14
TOTAAL

kleding
kinderartikelen
babyartikelen
elektrische apparaten
cadeaubonnen
boeken
linnen
huishoudafdeling
bart apart
meubelen
speelgoed/handwerken
diversen
prentenkabinet (v.a.2011)

2011

2012

2013

2014

29,0%
2,9%
1,8%
4,7%
0,0%
7,1%
5,7%
6,8%
11,0%
20,4%
6,0%
3,7%
0,7%
100,0%

29,8%
2,0%
2,8%
4,7%
0,0%
6,3%
5,8%
6,5%
11,1%
19,9%
6,3%
3,7%
1,1%
100,0%

28,8%
2,1%
2,7%
4,5%
0,1%
6,3%
5,6%
7,0%
11,0%
20,7%
6,7%
3,4%
1,0%
100,0%

29,9%
2,7%
2,0%
3,6%
0,1%
6,2%
5,4%
6,6%
9,7%
22,2%
7,0%
3,1%
1,6%
100,0%

Bartjes Kringloopcentrum is geopend:
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
zaterdag
van 10.00 tot 13.00 uur
telefoon 0345 - 517680
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Projectleiding:
Mw. E. de Wit-Schoenmaker, projectleider
Mw. E.J.M. van Dijk-Frings, plv. projectleider
Mw. H. Warnar-de Jong, secretariaat
Dagleiders
Dhr.en Mw. J.M.F. en A.W.D.Bosveld
Mw. N.G.M. v. Dam-v.d.Veer
Mw. E.J.M.van Dijk-Frings
Mw. A.M. Helmond-v. Blokland
Mw. E.M.E. Korf-Schröder
Mw. A.v.d.Oosterkamp-Verkerk
Mw. P.L.M. v. Wijngaarden-v.Hemert
Conciërge/coördinator logistiek
Dhr. H.C. van Bemmelen
Technische dienst
Dhr. E.J.P. Leenders

Mw. N.M. v. Dam-Berkhout
Mw. W.M .Dingemans
Mw. J. de Haas-v.d.Sande
Mw. M. de Klijne-Terbijhe
Mw. W.A.de Kruif-de Graauw
Mw. E. de Wit-Schoenmaker
Mw. B. Zomerhuis

Dhr. A. Peek (plv)
Dhr. J.K. Maasbach

Dhr. S. de Wit

Bartapart
Mw. S.J.C. Spaan-Schilperoort
Mw. P.L.M. v. Wijngaarden-v.Hemert

Mw. E. de Wit-Schoenmaker

Afdelingshoofden
Mw. J.M. Bikker-Verheij
Mw. N.G.M. van Dam-v.d.Veer
Dhr. J. Groothuis
Mw. A.M. Helmond-van Blokland
Dhr. E.J.P. Leenders
Dhr. D. Niekerk
Dhr. A. Peek
Mw. F.W. Severs-Verhoeven
Mw. M.M. de Wit-Koenen
Mw. E. de Wit-Schoenmaker

Mw. A.W. Bosveld-Berben
Mw. B. van Echtelt-v.Leeuwen
Mw. J. de Haas-v.d.Sande
Mw.E.H.E.Korf-Schröder
Dhr. J.K. Maasbach
Mw. I. Overweel-Verheij
Mw. W.J. Schouten-Kuyk
Mw. H. Warnar-de Jong
Dhr. S. de Wit

Hoofd coffeecorner:
Mw.C.de Bruyn-Verheul
Overige Medewerkers
Mw. E.M. Baart-Boorsma
Dhr. L.A.N. Bergman
Mw. H.v.Blitterswijk
Mw.J.M. Boekema-Helmond
Dhr. A.J. Bonouvrie
Mw. A. Brouwer-Wulterkens
Mw. B. Brunt-Willering
Mw. C. ten Bulte-Laponder
Dhr. B. Dagdag
Mw. G.v. Diën-Verkerk

Dhr. F.G.A.v.d.Berg
Mw. L.D.G.Bezemer-v.Beusichem
Dhr. G.K. Blijenberg
Mw. B.B.M.Boekema-de Klerk
Mw. J. Brink-Dronkers
Mw.T.de Bruin-van Tuil
Mw. W. Buitenhuis
Mw. G.M. Coenmans
Mw. A.C. v. Diepen
Dhr. J. Diteweg
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Dhr. W.A. Donker
Mw. G.W. in der Eng-Raspe
Mw. A. Grapendaal
Mw. J. Grijalba
Dhr. E. Idema
Mw. M.J.v.d.Hurk-de Hingh
Mw. H. Jaquet
Mw. C. Kaashoek-van Eyk
Dhr. J.A. v. Kesteren
Mw. A.J. Klumper-Ulrich
Mw. M.C. v. Leeuwen
Dhr. H.Liefhebber
Mw. T. v.d. Linden-de Jager
Dhr. G.J.P.M. van Mil
Dhr. G. Mur
Dhr. D. Niekerk
Dhr. R. Obidov
Mw. A.M. Pieters-Romijn
Mw. L. Romijnders-Peters
Mw. V. Schellingerhout
Mw. J.M. Schippers-Loffeld
Mw. F. Schoenmaker-Smid
Dhr. W.J.M. Schouten
Mw. M.Th. Schouten-Willekens
Mw. M.A. Schuurman-vanDuyn
Mw. P. Schrijvershof
Mw.A.L.Seij
Mw. J.C.A. Spoor
Dhr. K. Spronk
Mw. M.H. Stap-Brouwer
Mw. G.I.D. Steinebach-v.Rossum
Mw. V. Trosjkina
Mw. T.v.d.Veer-Donker
Mw. H.J.M. Vink-Geurts
Mw. H.M. Vreem
Dhr. C.P. Wammes
Dhr. F.v. Willigenburg
Mw. M. Wijgers
Dhr. S.P. de Wit
Mw. M.M.T. Zaat

Mw.A.v.d.End-Streef
Dhr. M.H.J.M. v. Es
Mw. T. Groothuis-v.d.Struik
Mw. T. Hakkert-v.Dooijewaard
Mw. M.Holdinga-Veerman
Mw. W. Jacobs-Esther
Mw. C.J. de Jong
Dhr. M.J. Kalz
Mw. A.H.M. de Klerk
Mw. W. Koopman-v.d.Vliet
Dhr. D.H.K.Libert
Mw. M. Liefhebber-Klein
Mw. J.C.M. Miedema
Mw. W.A.A.M. van Mil-de Kroon
Mw. I. Nelom
Mw. M.G.R. Nieuwenhuizen
Dhr. C. Oman
Mw. L. Pont-Witte
Mw. R. van Rooij-van Hilten
Dhr. A.C. v. Schie

Mw. M.C. van Sterkenburg-Meisztek
Mw. W.P.G.M. Veen-Bosch
Mw. J. Veurman
Mw. C. Vogels-Klaver
Dhr. K. de Vries
Dhr. H.R.J. Wammes
Mw. G.M. van Wijk
Dhr. Th. van Wijngaarden
Mw. E.M. v. IJzendoorn-Mekenkamp
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Public Relations-en Activiteitencommissie
De commissie Public Relations en Activiteiten (PRAC) heeft in 2014 twee keer voltallig
vergaderd en is en petit comité een aantal keren ad hoc bij elkaar gekomen. Het afscheid en de
beperkte beschikbaarheid van mensen lag hieraan ten grondslag. Inmiddels (maart 2015) is de
commissie weer volledig bemenst.
De volgende onderwerpen zijn de revue gepasseerd:
Interne communicatie:
 De Nieuwsbrief verschijnt als daartoe aanleiding is om actuele informatie snel met alle
medewerkers te delen. De samenstelling van de nieuwsbrief wordt door de commissie
gedaan onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Mede daarom is een bestuurslid
voorzitter van de PRAC.
De “Nieuwsbrief” is een vast agendapunt voor vergaderingen van bestuur en van bestuur
met projectleiding, zodat er steeds aandacht is voor de informatie die voor de nieuwsbrief
geschikt is. In 2014 verscheen de Nieuwsbrief vier keer.
 Tijdens de eindejaarsbijeenkomst werd het aangepaste logo en het nieuwe
waarderingsbeleid (speldjes, oorkonde, cadeaubonnen) gepresenteerd.
Externe communicatie:
 Onze stichting participeert in het georganiseerd overleg met andere
vrijwilligersorganisaties en de gemeente.
 Om de stichting onder de aandacht te brengen is:
o Een advertentie opgenomen in:
 de gemeentegids
 de plattegrond van de gemeente
 blad van de ANBO
o De voorzitter van de PRAC geïnterviewd door SRC radio
o Een reclamefilmpje getoond in de Coöp. Chopinplein
o Artikel geplaatst in de Culemborgse Courant.
 Tijdens de eindejaarsbijeenkomst werd de lay out van de vernieuwde website
gepresenteerd.
Door persoonlijke omstandigheden is de daadwerkelijke start van de nieuwe website
uitgesteld naar voorjaar 2015.
Evenementen:
 Het jaarlijkse uitje voerde ons woensdag 14 mei 2014 naar het Nederlands
Openluchtmuseum te Arnhem. Het programma bood veel ruimte om zelf de dag vorm en
inhoud te geven. Het element 'elkaar ontmoeten' kwam daardoor beter tot z'n recht.
Iedereen vond het een gezellige dag met veel nostalgische herinneringen.
 De Eindejaarbijeenkomst op zaterdag 20 december werd zoals gebruikelijk in
danscentrum Van Hattem gehouden. Onder het genot van een hapje en een drankje werd
gezellig teruggekeken op het afgelopen jaar.
Achtentwintig medewerkers werden gehuldigd; twee 35-jaar, één 25-jaar, vier 20-jaar,
twee 15-jaar, twaalf 10-jaar en zeven 5-jaar.

Gouden speld; 20,

25,

30
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en

35 jaar

Samenwerking met andere organisaties.
 Overleg Vrijwilligersorganisaties.
In het overleg van de vrijwilligersorganisaties, waarin onze stichting ook is
vertegenwoordigd, zijn momenteel meer 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.
Deelnemers aan dit overleg, dat gecoördineerd wordt door de Elk Welzijnswerk zijn, naast de
vertegenwoordiging van Stichting Samen Verder:
 RK Bezoekdienst
* Vrijwilligers Terminale Zorg
 Rode Kruis
* ANBO
 WOUW
* ANGO
 Zonnebloem
* Stichting Zorgcentra De Betuwe
 Bezoekdienst Weduwen en Weduwnaars
 Zorgbemiddelaar.
De activiteiten van "Meerwaarde" met de ‘één-loket-functie’ vanwaar verwezen wordt naar de
diverse instellingen, zijn in 2005 gestart en ook in 2014 vervolgd. Via dit "loket" kregen we
ook aanvragen voor hulp.
 Overleg m.b.t. decemberactie.
Het bestuur van onze stichting heeft in 2005 het initiatief genomen om te overleggen met de
Sociale Dienst van de gemeente, maatschappelijk werk en diaconieën van kerken om te
bezien of er mogelijkheden zouden zijn om mensen die moeten leven van een minimum
inkomen te ondersteunen.
Dit overleg heeft geleid tot een samenwerking met de diaconieën van de kerkgenootschappen
van de Raad van Kerken met de medewerking van de gemeente.

Evenals in de voorgaande jaren is ook in 2014
deze actie gevoerd.
Dit jaar dus voor de 10e keer.
In december hebben 540 adressen pakketten
ontvangen als extraatje in de decembermaand.
Vrijwilligers van onze stichting en van de
kerken hebben deze actie verzorgd.
De diaconieën en onze stichting hebben
hiervoor de middelen ter beschikking gesteld.
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Financieel overzicht 2013 - 2014
OPBRENGSTEN
Omzet kringloopcentrum
Opbrengst Klaartje
Koffieverkoop
Rente
Huren
Donaties en giften
Fooien ritten
Totaal opbrengsten

€ 193.005,55
€ 10.904,35
€
669,52
€
10.368,17
€
375,-€
11.365,-€
2.078,33
€ 228.765,92

KOSTEN
Bartje
Klaartje
Overige projecten
Kantoor/Algemeen
Vrijwilligers
Goede Doelen
Totaal kosten

€
€
€
€
€
€
€

25.552,05
45.182,07
1.408,46
95.491,44
24.678,15
7.255,75
199.567,91

€
€
€
€
€
€
€
€

201.319,44
10.415,69
709,05
8.065,54
575,-5.000,-2.103,67
228.188,39

€
24.119,85
€ 41.708,21
€
1.026,49
€
95.858,04
€
18.362,15
€
8.200,02
€ 189.274,76

Vanuit het positief saldo van de exploitatie rekening wordt jaarlijks een bedrag
gereserveerd voor onderhoud gebouwen en vervanging van de bussen.
Zie de volgende toelichting.
Toelichting op financiële situatie van SSV:
 Per jaar wordt een bedrag van € 36.600,00 gereserveerd voor onderhoud aan
gebouwen en terrein. Dit op basis van een meerjaren onderhoudsplan.
 Per 31.12.2014 is een vervangingsreserve voor auto’s opgebouwd van € 161.105,83
 Bij een onverhoopt wegvallen van inkomsten van de stichting door een calamiteit bij
BKC bijv. willen we toch aan onze verplichtingen en dienstverlening door de
verschillende projecten voldoen. Het bestuur heeft gekozen voor een reserve waaruit
vier jaar aan de verplichtingen voldaan kan worden. Hierbij wordt uitgegaan van de
veronderstelling dat na die vier jaar de inkomsten weer op niveau kunnen zijn
gebracht. Als continuïteitsreserve is een bedrag van € 500.000,-- vastgesteld.
 De post "Goede Doelen" is in 2014 direct ten laste van het vermogen gebracht. Zie
voor specificatie van deze post het hoofdstuk Goede Doelen.
 Het eigen vermogen van de stichting bedraagt per 31.12.2014 € 200025,89.
N.B.

Het hier weergegeven verkorte financiële overzicht werd ontleend aan de Jaarrekening
2014, door het bestuur goedgekeurd op 18 februari 2015. De volledige jaarrekening is
ter inzage bij de penningmeester van de stichting dhr. Th. Bouman.
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Goede doelen
Door de gunstige financiële positie van de stichting waarbij aan de lopende verplichtingen
kan worden voldaan, maar daarboven nog ruimte in de begroting aanwezig was, was er ook in
2014 financiële ruimte om goede doelen te ondersteunen die in overeenstemming zijn met de
doelstellingen van de stichting.
Aanvragen die voor een ondersteuning worden ontvangen, vaak via onze medewerkers,
worden getoetst aan enkele vastgestelde criteria.
Doelen die niet aan deze criteria voldoen hebben we moeten afwijzen.

In 2014 zijn de volgende aanvragen gehonoreerd.
 Stichting Recreatie Gehandicapten, vakantieweek Roosevelthuis
 Stichting Betuwe Wereldwijd
 Vrienden Zorgcentra Beatrix
 Ritten voor ANBO, senioren
 Muziekoptreden in Beatrix en Elisabethhof
 Volksuniversiteit, computers voor senioren
 Momento Culemborg, vuurkorven voor herdenking
 Voor decemberactie, attentie voor minima, kostendeel voor SSV
 Voor decemberactie werden ook de logistieke en administratieve
kosten voor onze rekening genomen.(p.m.)

€ 450,-€ 1025,-€ 500,-€
89,20
€ 300,-€ 1500,-€ 578,50
€ 3757,32
€

500,--

Er werd ook hulp “in natura” gegeven.
Vanuit Klaartje konden ritten worden aangeboden aan groepen:
 w.o. ’s Heerenloo – Bloesemtocht – Zonnebloem - Anbo
Tevens werden in de zomermaanden aan ouderen rondritten door de stad (ook de nieuwe
wijken) en de directe omgeving aangeboden.
Uitgaand van onze ritprijzen werd hier totaal een bedrag van € 742,72 aan besteed.
Met artikelen uit Bartjes Kringloop Centrum kon zowel in individuele situaties als ook aan
organisaties hulp in natura worden geboden. (onze winkelwaarde: € 653,45)
Tevens werd onverkoopbare kleding ter beschikking gesteld van Reshare waarvan de
opbrengst ten goede komt aan de activiteiten van het Leger des Heils.
Aan de stichting Regiodoel wordt niet-bruikbare kleding ter beschikking gesteld ter recycling.
Dit wordt opgehaald bij Bartje, zonder dat daarvoor kosten aan ons berekend worden.
De opbrengsten van deze stichting komen ten goede aan meerdere goede doelen in ons land.
De reacties van degenen die de ondersteuning ontvingen, maar ook van de medewerkers van
onze stichting op de bovengenoemde doelen, waren positief.
Indien er mogelijkheden blijven, willen we het ondersteunen van goede doelen continueren.
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Aan allen die ons steunen
Met 262 vrijwilligers, zetten wij ons in voor en blijven werken aan het welzijn van ouderen en
gehandicapten 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 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? Wordt 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

Dus: Giften zijn aftrekbaar voor de belasting!!
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