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Colofon 
 

De Stichting is opgericht: 6 april 1978 

 

Bestuur  
Voorzitter:       dhr. A.D.H. Eigenbrood 

Secretaris:       mw. A.H.M. Latour 

Penningmeester:   dhr. Th. Bouman 

Leden:                   mw. C. Diekerhof 

                              dhr. J. van Zutphen 

 

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  

 

Financiële administratie 

dhr. D. van Uitert 

plv. dhr. C. Koopman 

 

ICT 

dhr. C.H. Brink 

dhr. G. Doggenaar 
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Voorwoord 
 

Beste lezers, 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Samen Verder over 2016, een jaar waarin onze 

vrijwilligers weer met enthousiasme en enorme inzet hebben bijgedragen aan de activiteiten 

van onze Stichting.  

De 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 ongeveer 75 % van de vrijwilligers tussen 60 en 80 

jaar is! 

De gemiddelde leeftijd daalt langzaam maar gestaag , inmiddels is 15% van onze 

medewerkers jonger dan 60!! 

 

De Facilitaire Dienst was weer heel druk met het onderhoud aan onze gebouwen. 

Dit jaar lag de nadruk op de veiligheid van onze technische installaties en het compleet 

vervangen van de telefooninstallatie. 

Daarnaast zijn er ook veel  andere zaken gerealiseerd die onze werkomgeving verbeteren en 

het mogelijk maken ons werk in de projecten zo goed mogelijk te kunnen doen. 

 

Bij Bartje waren de maandthema’s van Bartapart weer een groot succes en trokken heel veel 

klanten. De Kerstkoopavonden waren minder succesvol en zullen waarschijnlijk niet worden 

voortgezet, de balans tussen inspanningen van de medewerkers(sters) en interesse van onze 

klanten is ver te zoeken. 

De trend die vorig jaar al te zien was zet door: dat meer klanten komen die echter per aankoop 

iets minder besteden! 

Top 3 artikelen is onveranderd: kleding 30%, meubelen 20% en Bart apart 10%, samen dus 

goed voor  60% van de omzet! 

Onze Kringloopwinkel was één middag het toneel voor televisieopnames; RTL zocht een 

goed voorbeeld van een Kringloopwinkel die niet commercieel werkt maar de opbrengst 

besteedt aan goede doelen > onze projecten dus! 

Het filmpje dat hiervan het resultaat is kunt u zien op onze website : 

http://www.stichtingsamenverder.com/nieuws/ssv-op-tv/ 

 

Bij Klaartje is het aantal gereden ritten in Culemborg licht gedaald ten opzichte van 2015, 

oorzaak is te vinden in het groeiend aantal klanten in de westelijke uitbreiding van Culemborg 

waardoor de rijafstanden en -tijden toenemen. 

Het aantal buitenritten naar Poliklinieken in Tiel, Nieuwegein en Utrecht bleef in 2016 stabiel 

ten opzichte van 2015. 

De ritten door de Betuwe die in de zomer voor de ANBO werden gedaan waren weer zeer 

succesvol, en ook wordt er steeds meer een beroep op onze bussen gedaan door 

zorginstellingen in Culemborg om hun bewoners naar evenementen buiten de locatie te 

vervoeren. 

 

 

 

http://www.stichtingsamenverder.com/nieuws/ssv-op-tv/
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Het huidig aanbod van Floortje trok nog maar weinig nieuwe klanten; projectleiding en 

bestuur hebben daarom besloten om een nieuwe weg in te slaan. 

Uit landelijk onderzoek blijkt dat het heel belangrijk is om te voorkomen dat mensen in 

eenzaamheid geraken, er dan weer uitkomen is heel moeilijk. 

Met het nieuwe project Samen Uit streven we naar het onderhouden van het netwerk van 

onze vrijwilligers door samen leuke-creatieve-sportieve dingen te doen. 

 

Luisterlijn en Dientje zijn na rijp beraad in 2016 gestopt, ondanks een laatste promotie 

campagne melden zich geen nieuwe klanten. 

Ergens mee stoppen is niet leuk maar wel in lijn met onze doelstelling: aanvullend op 

reguliere voorzieningen en kennelijk zijn die op dit vlak voldoende! 

Ook op deze plaats een woord van dank aan al onze medewerkers(sters) die deze projecten 

jaren lang gedragen hebben. 

 

De PRAC organiseerde weer met veel enthousiasme de bekende en zeer gewaardeerde 

evenementen: het jaarlijkse uitje, de Eindejaar bijeenkomst en de December-aktie. 

Onze vernieuwde Website en Nieuwsbrief kenmerken zich door een verfrissend uiterlijk en 

een actuele inhoud, zij verheugen zich in een stijgende belangstelling. 

 

 

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 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 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 
 

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

projecten: 

 

 

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. 

 

 

Klaartje 

Vervoer van ouderen en mensen met een beperking.                         

Aanvragen vervoer kan op werkdagen tussen 9 en 12 uur, 

tel. 0345-518300.  
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Luisterlijn 

Een dagelijkse telefonische praat- en contactlijn voor 

ouderen. Op werkdagen bereikbaar tussen 9 en 12 uur, 

tel. 0345-520521. 

 

 

 

 

Dientje 

Individuele hulpverlening op het gebied van 

administratieve zaken, klusjes in huis en tuin. Op 

werkdagen bereikbaar tussen 9 en 12 uur,  

tel. 0345-520521. 

 

 

 

 

Floortje 

Bezoek aan ouderen en mensen met een beperking en 

begeleiding naar arts, poli/ziekenhuis. Op werkdagen 

bereikbaar tussen 9 en 12 uur, tel. 0345-520521. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De projecten worden administratief  begeleid en gepland door de 

medewerkers van de Facilitaire Dienst. 

De medewerkers zijn alle werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch 

bereikbaar,  tel. 0345-520521. 
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Van de bestuurstafel……… 
 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 

     
Arjan Eigenbrood          Thom Bouman        Tonnie Latour   Ineke Diekerhof  Jos van Zutphen 

 

 

Het bestuur vergaderde iedere maand. 

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

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

 

Ieder kwartaal is er overleg geweest met alle (plaatsvervangend) projectleiders en de 

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

bestuurslid overlegt regelmatig met de projectleiding om goede afstemming en samenwerking 

te bevorderen.   

 

In de loop van 2016 werd duidelijk dat de projecten Dientje, de Luisterlijn en Floortje 

dermate terugliepen dat gerichte actie nodig was. Daarom werd er een PR-campagne gestart 

om deze projecten meer bekendheid te geven binnen Culemborg. Zo werd er een artikel 

geplaatst in de Culemborgse Courant, advertenties geplaatst en zijn in grote getale flyers 

verspreid over de stad. Helaas had dit niet het gewenste effect.  

Niet alleen liep het aantal ‘klanten’ terug, maar het werd ook steeds lastiger om vrijwilligers 

voor deze projecten te vinden. Daarom heeft het bestuur in overleg met alle projectleiders in 

de loop van 2016 besloten om de projecten te beëindigen.  

 

Daarna is een commissie samengesteld die tot doel had om onderzoek te doen naar eventuele 

andere, passende en haalbare projecten. 

In wetenschappelijk onderzoek kwam naar voren dat het heel lastig is om ouderen die al 

geïsoleerd zijn te bereiken. Ook in andere steden bleken vergelijkbare projecten te kampen 

met dit probleem. Het advies dat deskundigen op het gebied van eenzaamheid geven is om 

initiatieven op te zetten die er op gericht zijn om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen.  

´Ik heb weinig hoop dat ondanks alles wat we proberen de oudsten onder de ouderen nog uit 

hun eenzaamheid geholpen kunnen worden. We moeten nu zorgen dat de groep mensen van 

45 tot 70 jaar niet in eenzaamheid belandt. Dat is onze opgave.´(Hoogleraar Jenny Gierveld) 
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Dit advies is ter harte genomen en in het najaar van 2016 zijn de eerste stappen gezet voor een 

nieuw project met als doel om mensen actief en betrokken te houden.  

Het project kreeg de naam ‘Samen Uit’. In 2017 is het project gestart met het organiseren van 

leuke, creatieve, sportieve, interessante activiteiten. Het eerste jaar worden de activiteiten 

opgezet voor de vrijwilligers van SSV. Zij hebben ook een hoge gemiddelde leeftijd en 

sommigen moeten gezien hun leeftijd zelfs stoppen met het vrijwilligerswerk.  

 

Het bestuur is trots op alle medewerkers en is hen zeer erkentelijk voor hun inzet.  

Tijdens een bijeenkomst over het waarderen van vrijwilligers, georganiseerd door Elk 

Welzijn, bleek dat SSV een krachtig waarderingsbeleid heeft. Onder meer het gezamenlijke 

uitje in mei en de kerstbijeenkomst waren voor het bestuur momenten waarop de waardering 

voor al het werk tot uiting gebracht kon worden.  

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst is Rina Schouten in het bijzonder bedankt. Zij is een van de 

oprichters van SSV en zij was actief bij de stichting tot dit jaar. Zij is benoemd tot erelid.  

 

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 Strategisch Overleg, een 

platform waarin vrijwilligersorganisaties uit Culemborg samenwerken. Aan dit overleg nemen 

ook vertegenwoordigers van de sociale wijkteams deel.  

Daarnaast neemt de voorzitter van het bestuur deel aan een werkgroep Zorg en Welzijn, die 

activiteiten gaat organiseren voor 2018, als Culemborg 700 jaar bestaat.  

 

Ook in 2016 werden alle projecten gefinancierd uit eigen middelen, dus zonder enige 

subsidie. En konden ook dit jaar weer enkele goede doelen worden gesteund, waarover meer 

verder in het verslag.  
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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. In 2016 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 2016 ook weer nieuwe medewerkers in 

onze kring kunnen verwelkomen. We zijn blij dat we de continuïteit van de verschillende 

projecten hiermee kunnen garanderen. Wel is het zo dat we hebben gemerkt dat het lastiger is 

geworden om vrijwilligers te vinden.  

 

 

 

Onderstaande grafieken laten zien: 

 Hoe de verdeling van mannen – vrouwen is 

 Wat de leeftijd van onze vrijwilligers is 

 Hoeveel jaar de medewerkers al aan de stichting verbonden zijn 
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Jubilarissen 
 

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. Tijdens de kerstbijeenkomst op 17 december 2016 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. 

 

 

5 jaar bronzen speld 

Berdineke Boekema  Elly van Dijk   Hugo Eigenraam 

Tonny van der End  Gilbert la Fontaine  Marijke Holdinga 

Marijke van den Hurk Metje Koopman  André Kwakkel 

Danny Libert   Teuni van der Veer  Marianne van der Velde  

 

10 jaar zilveren speld 

An Grapendaal  Patricia Koekman  Kees Kragten 

Loes Romijnders  Riet van Rooij   José van Wijngaaarden 

 

15 jaar gouden speld 

Henk Bosman   Jan Groothuis   Thea van der Linden 

Zwier van der Schagt  Rie Schoenmaker  Jos van Zutphen 

Connie van Zutphen 

 

20 jaar gouden speld met steentje 

Fiene van de Akker  Nicolette van Dam  Wim Grob 

Jaap Schots   Chris Sloeserwij 

 
25 jaar gouden speld met 2 steentjes 

Hans Schoonheim  Joke Vis   Noor de Wit 

 
30 jaar gouden speld met 4 steentjes: 

Ad van IJzendoorn 

 

Erelid: 

Rina Schouten (een van de oprichters) 
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Bartjes Kringloop Centrum  
 

 

Van de projectleiding…. 

 

Er zijn stoere eiken, stevige dennen, bibberende berken, treur(ende) wilgen,  

volle kastanjes, zwierige linden en wuivende populieren. 

Samen vormen ze een bos waarin veel gebeurt, doordat al die bomen juist door hun 

verschillen veel voor elkaar betekenen. 

Doordat de stoere eiken lekker breeduit staan met hun grote takken kunnen de bibberende 

berken bij hen schuilen. 

De stevige dennen, die altijd groen blijven, zorgen voor voldoende schaduw in de zomer en 

voor bescherming tegen de kou in de winter. 

De volle kastanjes geven de seizoenen prachtig weer en zorgen voor de sfeer. 

En de treurwilgen treuren nooit, maar zorgen voor een goede vochtigheid. 

De zwierige linden en de wuivende populieren houden de stemming erin en  

zorgen voor vrolijkheid. 

In het bos heb je elkaar nodig of je nou stoer, stevig, bibberig, treurig of zwierig bent. Je leunt 

tegen elkaar, je wortels groeien in elkaar, de bladeren en de zaden die vallen, vermengen zich. 

Worden er plotseling bomen gekapt of vallen bij een storm heel veel takken op de grond, dan 

kruipen de bomen naar elkaar toe, waardoor ze altijd een bos blijven. 

 

Die diversiteit, die een bos zo mooi en verrassend maakt, waardoor het altijd weer fijn is om 

erin rond te lopen, vind je ook bij Bartje. 

Want ja, velen van ons zijn best wel stoer en stevig, maar soms zijn we bibberig of treurig. 

Dan zoeken we steun bij elkaar, onze levens vermengen zich en ook vallen we wel eens om, 

we staan toch weer op, leunen op elkaar en worden vanzelf weer zwierig en vrolijk, waardoor 

de sfeer altijd goed is. 

En dat moet ook, want we denken vaak:  

“hoe komen we vandaag door alle zakken kleding, kapotte lampen, eindeloze hoeveelheden 

boeken, pannen, speelgoed, kopjes, lakens en ga zo maar door, heen.” 

Toch lukt het elke keer weer. 

 

Treurig en geschokt zijn we, doordat we in het afgelopen jaar onverwacht een aantal collega’s 

verloren. 

 

Vrolijk en verlegen worden we van de complimentjes die we krijgen van klanten en verbaasd 

zijn we dat er wekelijks nieuwe klanten bijkomen. 

Trots zijn we dat vijftien vluchtelingengezinnen door ons een beetje op weg zijn geholpen in 

hun nieuwe leefomgeving. 
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Nog wat wetenswaardigheden:  

 

In februari verkopen we veel artikelen voor 

de serie La Famiglia. 

 

Op 20 februari wordt er een nieuwe wand 

geplaatst tussen de coffee-corner en de 

kledingafdeling ter vermindering van de 

geluidsoverlast. 

 

Op 28 juni vliegt er een duif rond in de 

grote zaal die met enige hulp, maar wel met 

een zeer koppie weer naar buiten vliegt. 

 

We hebben een hele hete septembermaand, waardoor er minder klanten komen. 

 

Op 22 november valt het pinapparaat uit, maar we kunnen nog hoofdrekenen. 

 

Verder in 2016: 

Alle protocollen worden geactualiseerd. 

Nieuwe vergaderstijl;  om en om vergaderen dagleiders en afdelingshoofden. 

Op 23 september doen we mee aan de vrijwilligersroute. 

Op 18 november bezoek van College van B en W van Steenwijkerwold. 

Op 14 december televisie-opname. 

Op 9 en 16 december avondopening in verband met de Kerst. 

Op 20 december bezoek van College van B en W van Culemborg. 

 

In de loop van 2016 heeft de projectleiding geregeld dat Bartjes Kringloopcentrum een 

officiele leerwerkplek is geworden. Leerlingen kunnen hier nu stage lopen die binnen hun 

opleiding wordt erkend en gehonoreerd. De ervaringen zijn positief. Wel vraagt het 

vrijwilligers die de begeleiding van deze leerlingen kunnen bieden. Daarom zijn er een 

beperkt aantal stageplaatsen per jaar.  

 

Het jaar 2016 was een jaar, waarin veel gebeurde en er heel erg hard gewerkt werd door 126 

enthousiaste vrijwilligers, die ervan overtuigd zijn, dat ook het komende jaar er weer voor zal 

zorgen dat het “Bartje bos” blijft groeien. 

 

 

Bartjes Kringloopcentrum is geopend: 

dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur 

zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur 

telefoon 0345 - 517680 
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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: 

 
  2012 2013 2014 2015 2016 

afdeling 1 kleding 29,8% 28,8% 29,9 29,7 30,4 

afdeling 2 kinderartikelen 2,8% 2,7% 2,7 3,0 3,2 

afdeling 3 babyartikelen 2,0% 2,1% 2,0 2,2 2,4 

afdeling 4 elektrische apparaten 4,7% 4,5% 3,6 3,5 3,3 

afdeling 5 cadeaubonnen 0,0% 0,1% 0,1 0,0 0,1 

afdeling 6 boeken 6,3% 6,3% 6,2 6,1 6,2 

afdeling 7 linnen 5,8% 5,6% 5,4 5,9 5,8 

afdeling 8 huishoudafdeling 6,5% 7,0% 6,6 6,5 7,0 

afdeling 9 bart apart  11,1% 11,0% 9,7 11,0 9,6 

afdeling 10 meubelen 19,9% 20,7% 22,2 20,6 19,8 

afdeling 11 speelgoed/handwerken 6,3% 6,7% 7,0 7,2 7,6 

afdeling 12 diversen 3,7% 3,4% 3,1 2,8 3,0 

afdeling 14 prentenkabinet (v.a.2011) 1,1% 1,0% 1,6 1,6 1,3 

TOTAAL  100,0% 100,0% 100% 100% 100% 



 

 

 

 

 

16 

 

Medewerkers 

 

In 2016 waren er ongeveer 140 vrijwilligers actief bij Bartje 

 

De volgende medewerkers hebben we kunnen verwelkomen: 

Dhr. F. Alhabuni 

Mw. W. Baggerman 

Mw. C. Bax 

Mw. E. Blijenberg 

Mw. C. de Bruyn-Verheul 

Mw. N.M. van Dam-Berkhout 

Mw. S. van Essel 

Dhr. J. Freeman 

Mw. H.W. Huygen-Borgstijn 

Mw. G.B.H. de Jong-Vendrig 

Mw. A.K. Kroon-Ooms 

Mw. A.H.M. Latour-de Poorter 

Mw. M. van Overbeek 

Mw. D.A. van Rijswijk-Claasen 

Dhr. R.J. Rozema 

Dhr. J. Stouten 

Mw. A.G. de Vries-Visser 

 

Van de volgende medewerkers hebben we afscheid genomen: 

Mw. M. van Kasteren 

Mw. I. Nelom 

Dhr. D. van Niekerk 

Mw. G.I.D. Steinebach-van Rossum 

Mw. V. Trosjkina 

Mw. M. van der Werff 

Mw. M.M.T. Zaat 
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Klaartje  

                     

 
  

 

Bij het project Klaartje hebben ze de beschikking over drie bussen en één Caddy.  

Klaartje 1, 2 en 4 rijden ouderen en mensen met een (lichamelijke of verstandelijke) 

beperking binnen Culemborg van deur tot deur naar hun bestemming. Incidenteel worden de 

bussen ingezet voor Goede Doelen rondritten in de omgeving. Dit wordt georganiseerd in 

samenwerking met De Zonnebloem, Lions of Stichting Senioren Collectief Culemborg.  

Klaartje 3 (de Caddy), is speciaal aangeschaft voor de buitenritten naar de poliklinieken in 

Tiel, Nieuwegein, Utrecht en de spataderkliniek Leidsche Rijn. Incidenteel wordt hij ook 

ingezet voor extra (rolstoel) ritten binnen Culemborg als de andere drie bussen bezet zijn.  

 

Afspraken voor de ritten in Culemborg kunnen gemaakt worden  

op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 0345-518300.  

Aanvragen voor de buitenritten kunnen op dezelfde dagen en uren  

via telefoonnummer 0345-520521 in behandeling worden genomen. 

 

Veiligheid 

Nieuwe chauffeurs en bijrijders krijgen van Ad van IJzendoorn en Harry van Dam 

zorgvuldige instructies over de werking van de verschillende rolstoelliften, over zitcomfort 

versus snelheid, over klantgerichtheid, visie, parkeren op moeilijke plaatsen, over rijlijsten en 

andere praktische issues. 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. Bij gereden schade of na langdurige afwezigheid door ziekte kunnen 

de betrokken chauffeurs een nazorgrit krijgen door onze instructeurs. Harry en Ad werken 

nauw samen met rijschoolhouder Vincent Schaars.  

  

Vincent Schaars beslist voor Klaartje of de chauffeur geschikt is om op onze bussen te rijden. 

Twee à drie keer per jaar geeft Vincent bijscholingscursussen aan onze chauffeurs en 

bijrijders, neemt hij nieuwe of lastige verkeerssituaties door in Culemborg en worden 

chauffeurs en bijrijders alert gehouden wat betreft paaltjes etcetera. Deze bijscholingen 

worden als nuttig ervaren en zijn verplicht.  
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Simon P. de Wit (Ambulance medewerker) heeft dit jaar onder andere ook voor de 

medewerkers van Klaartje de EHBO cursus gegeven. Deze cursus is niet verplicht, wel 

wenselijk.   

 

Aantal ritten met Klaartje in 2016 
Het aantal ritten in 2016 is gedaald met 692 ritten ten opzichte van 2015. 

De daling is onder andere te verklaren door de grotere afstanden in Culemborg, welke steeds 

meer tijd kosten.  

Er worden nog steeds veel buitenritten gemaakt, naar Tiel, Nieuwegein of Utrecht. Dat waren 

er in dit jaar 279. 

 

Totaal aantal ritten:  17.971 

 

Specificatie: 

Januari        1433 

Februari      1545 

Maart     1629 

April              1408 

Mei              1209 

Juni              1310 

Juli              1100 

Augustus          1124 

September      1348 

Oktober           1466 

November       1562 

December       1383 

 

 

Felicitatiedienst 
Alle medewerkers van de Stichting Samen Verder krijgen op hun verjaardag een attentie die 

ook in 2015 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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Medewerkers 

In 2016 waren er 90 chauffeurs/bijrijders actief voor Klaartje. 

 

De volgende chauffeurs/bijrijders hebben we in 2016 mogen verwelkomen: 

Hans Slabbers 

Roelof-Jan Rozema 

Cor Elsinga 

Peter Peek 

Henk Gerritsen 

Fred Pels 

Freek van Stijn 

Nico Belo 

Bert Hoekstra 

John van der Tol dagleider zaterdag en projectleider i.o 

 

Wij hebben afscheid genomen van: 

Co Kraaypoel 

Ed Beauchemin 

Rizo Obidov 

Jan de Bruin 

Irka van Petersen, projectleider Klaartje 
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Luisterlijn 
 

 

 

 

 

 

 

 

In 2016 is de Luisterlijn opgehouden te bestaan, omdat er nog maar twee cliënten over waren 

die wekelijks twee maal gebeld zijn tussen 19.00 en 20.00 door vrijwilligers.  

Van de acht vrijwilligsters die actief zijn bij de Luisterlijn, belden er nog maar een beperkt 

aantal. 

 

Ondanks diverse acties die er op gericht waren om de Luisterlijn een grotere bekendheid te 

geven is het aantal cliënten niet meer gegroeid. Zo hebben er diverse advertenties in de 

Culemborgse Courant gestaan en is er nog een flyer gemaakt, die in grote getale is verspreid 

binnen Culemborg. 

 

In maart 2016 is door het bestuur besloten, op voorstel van de vrijwilligers van de Luisterlijn, 

om het project stop te zetten. De twee cliënten zijn tot het einde van het jaar gebeld en zijn 

ondergebracht bij andere organisaties. 

 

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. 

 

 

Medewerkers 

Onderstaande vrijwilligers waren actief binnen de luisterlijn. Een aantal van hen is nog steeds 

actief binnen een ander project van de Stichting, van anderen hebben wij afscheid genomen: 

 

Mw. A.M. Bruin (projectleider) 

Mw. I. Diekerhof 

Mw. M. de Klijne-Terbijhe 

Mw. M. van der Velde 

Mw. B. Brunt-Willering 

Mw. H. Jacquet 

Mw. J. Vis 

Mw. L. Brouwers   
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Dientje 
 

Vanuit het project Dientje kan individuele hulp worden verleend aan mensen die sommige 

werkzaamheden niet (meer) zelf kunnen doen.   

 

Het aantal aanvragen was al in 2015 tot een uiterst minimum gedaald. 

 

 

 

 

 

Daarom is in dat jaar nader onderzoek gedaan naar de behoefte binnen de Culemborgse 

samenleving aan deze hulp. Ondanks dat 96% van de respondenten aangaf dit via familie, 

buren of anderen te hebben geregeld, bleek ook dat bijna driekwart van de respondenten denkt 

dat Dientje hen kan helpen en dat 90% er ook wel voor wil betalen. Helaas bleek Dientje bij 

tweederde van de respondenten niet bekend.  

 

Vervolgens is besloten om een PR-offensief te starten, met als doel om de bekendheid te 

vergroten. Daartoe is geadverteerd (onder andere in de Culemborgse Courant), een artikel 

geschreven en zijn flyers gedrukt die in januari 2016 op alle relevante plekken in Culemborg 

zijn verspreid. 

 

Dit heeft helaas geen aanvragen voor ondersteuning bij klusjes in of om huis opgeleverd. 

 

Daarom is door het bestuur, in overleg met de projectleiders van de andere projecten, besloten 

om het project Dientje te beëindigen.  

 

Medewerkers 
Omdat er al enige tijd bij Dientje geen aanvragen meer binnen kwamen, was er nog slechts 

een vrijwilliger die eventueel ingeschakeld kon worden.  

Dat was de heer Jeroen Steenpaal. 
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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 of ziekenhuis  kan er een beroep worden gedaan op een 

vrijwilliger  van Floortje. Het vervoer kan eventueel worden geregeld met een van de bussen 

van Klaartje. 

Ook worden ouderen bezocht die zich eenzaam voelen en graag bezoek willen krijgen.  

Alle cliënten van Floortje krijgen met de Kerst een bloemengroet namens de SSV. 

 

In 2016 werd één persoon 7 keer begeleid naar diverse ziekenhuizen en poli’s. 

Er werden 14 personen regelmatig bezocht. 

 

Ook voor het project Floortje is in 2016 extra inspanning gedaan om de bekendheid te 

vergroten. Hiervoor is een artikel geplaatst in de Culemborgse Courant, zijn advertenties 

geplaatst en zijn vele flyers verspreid bij onder meer huisartsen, apotheken, supermarkten. 

 

Het is, ondanks de inspanningen van de medewerkers van Floortje en de PR-commissie, niet 

gelukt om nieuwe vrijwilligers te verwelkomen.  

Ook kwamen er geen vragen voor huisbezoeken meer binnen. En meldden zich geen nieuwe 

aanvragers voor begeleiding naar medische afspraken. 

Dit heeft het bestuur, in overleg met de projectleiding, doen besluiten om het project te 

beëindigen.  

 

Medewerkers 

Hier onder een overzicht van de vrijwilligers van het project Floortje. Een aantal van hen 

blijft wel doorgaan met het bezoeken van degene die zij soms al jaren bezoekt. Ook zijn er 

vrijwilligers die actief zijn geworden binnen een ander project van de Stichting. 

 

Mw. C.A. van Rijswijk – Claasen (projectleider) 

Mw. J.M.P.J. v.d. Akker               

Mw. G. Blaauw       

Mw. M. de Jong                          

Mw. J .P.M.  Rimmelzwaan             

Mw. H.W. Steen-Doeve 

Mw. S.E.M. van der Tol 

Mw. A.G. de Vries-Visser 

Mw. J.M. Vis-Janzing 

Mw. M. Witziers-v.d. Haak 
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Facilitaire Dienst  
 

Tot de taken van de Facilitaire Dienst (FD) behoren: 

 

 Administratie en correspondentie voor 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 en de software). 

 

 

Naast de normale reguliere werkzaamheden zijn het afgelopen jaar diverse zaken aangepakt, 

er is flink gewerkt.  

 

In het eerste kwartaal van 2016 is aandacht besteed aan het lopend onderhoud en is gewerkt 

aan de laatste aanpassingen en afronding aan de vernieuwingen van telefonie en internet. De 

dakbedekking van het  kantoor is vernieuwd en de lekkage is verholpen. 

 

In het volgende kwartaal is naast het lopend onderhoud ook gewerkt aan het oplossen van de 

eerste problemen met de nieuwe telefonie.  De afzuiginstallatie van de sorteerruimte is 

hersteld.  

 

In het derde kwartaal zijn de problemen met de telefonie geïnventariseerd en zijn 

tijdelijke/alternatieve oplossingen geprobeerd. 

Het dak van Bartje is gecontroleerd en waar nodig gerepareerd en is een valbeveiliging 

aangebracht. 

Er is een eerste inventarisatie gemaakt van de elektrische installatie. 

 

In het laatste kwartaal is ook weer aandacht besteed aan het lopend onderhoud. 

Daarnaast is er een scheiding aangebracht in de alarminstallatie van Bartje en van kantoor. 

De elektrische installatie is verder onderzocht en de eerste reparaties zijn uitgevoerd.  

De telefonie-installatie is vernieuwd en het onderhoud is voortaan uitbesteed. 

De IT-bekabeling is vernieuwd en uitgebreid. 

 

Vanwege de leeftijd van de bussen heeft dit extra onderhoud gevraagd. In Klaartje 4 is in 

2016 een lift ingebouwd. Achterstallige schade is gerepareerd. Verder waren er geen 

bijzonderheden. 
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Medewerkers 

In 2016 is afscheid genomen van de projectleider Bert Tammer. 

Kees Bouman heeft hem opgevolgd met dien verstande dat alle taken voortaan worden 

uitgevoerd door een projectteam (zie bijlage). 

 

De volgende medewerkers hebben we in 2016 kunnen verwelkomen:  

Jacques Stouten 

Elly Blijenberg 

 

Van de volgende medewerkers is afscheid genomen: 

Eva Holst 
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Public Relations-en Activiteitencommissie 

 
De commissie Public Relations en Activiteiten (PRAC) heeft in 2016 vier keer voltallig 

vergaderd. De 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. 

 

Interne communicatie 

- De lay out van de Nieuwsbrief is in 2016 opnieuw aangepast. De reacties op de vorm 

en inhoud zijn veelal positief. 

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

actuele informatie snel met alle medewerkers te delen. De samenstelling van de 

nieuwsbrief wordt door de commissie verzorgd 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 

projectleiding, zodat er steeds aandacht is voor de informatie die 

voor de nieuwsbrief geschikt is. In 2016 verscheen de  

Nieuwsbrief vier keer. 

 

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 

 het blad van de Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC) 

 folder van de Veluwse Wens Ambulance 

 het Beterboek voor kinderen in het ziekenhuis Rivierenland.  

o Artikelen geplaatst in de Culemborgse Courant, op Facebook en op de kabelkrant.  

o Om de projecten Dientje, Floortje en Luisterlijn te promoten zijn extra folders in 

2016 verspreid. Dit heeft niet geleid tot het beoogde resultaat. 

o SSV nam, als 'good practice' voor kringloopwinkels zonder winstoogmerk, deel 

aan    LifestyleXperience. Een lifestyleprogramma van RTL dat in de vorm van 

infotainment wekelijks thema's presenteert. Kringloopcentrum Bartje werd in 

samenhang met Klaartje in beeld gebracht. 

- Facebook wordt naast onze andere communicatiekanalen gebruikt om projecten van 

SSV onder de aandacht te brengen van een breder publiek.  
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Evenementen 

- Het jaarlijkse uitje voerde ons woensdag 18 mei vanaf de Meerlaan naar de Biesbosch, 

waar een twee uur durende rondvaart door het schitterende natuurgebied werd 

gemaakt. Natuurlijk was er aan boord koffie met gebak. Na de boottocht vertrokken 

we naar een restaurant in de buurt voor de lunch in de vorm van een uitgebreide 

koffietafel. Na het eten reden we via een mooie route naar het oude vestingstadje 

Heusden. Hier kon iedereen een uurtje door de oude straatjes wandelen of gewoon 

lekker op een terras gezellig met elkaar praten. 

- De Eindejaarbijeenkomst op zaterdag 17 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. 

Volksdansclub Oriënt verzorgde twee intermezzo's waarbij ook enkele 'vrijwilligers' 

betrokken werden.  

Eenendertig medewerkers werden gehuldigd; één (30-jaar), drie (25-jaar), vier (20-

jaar), zeven (15-jaar), zes (10-jaar) en negen (5-jaar).  

Zij ontvingen allemaal een oorkonde, cadeaubonnen en een bos bloemen. 

Eén van de oprichters van SSV, Rina Schouten, werd benoemd tot erelid. 
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Samenwerking met andere organisaties. 
 

Overleg 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 Strategisch Overleg. De projectleider van 

Floortje neemt deel aan de vergaderingen van 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: 

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

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

Schuur, Elisabeth-hof, Gemeente Culemborg, Let’s Ruil, Prezzent, Raad van Kerken, 

Stichting Present, Syndion, Zonnebloem. 

 

 

Overleg met betrekking tot 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 2016 

deze actie gevoerd. 

Dit jaar dus voor de 12e keer. 

In december hebben 640 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  
 

 

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.  

 

 

 

2015   2016 
 

OPBRENGSTEN     
            Omzet kringloopcentrum   €      192.401,89 €     190.415,06 

            Opbrengst Klaartje                                         €        11.736,20 €       10.518,15 

Koffieverkoop     €             557,82 €            581,36 

Rente      €          5.824,64 €         2.867,05 

Huren      €             200,00 €            540,00 

Donaties en giften    €        12.000,00 €            625,00 

Fooien ritten     €          2.496,95 €         2.514,57 

 

Totaal opbrengsten    €      225.217,50          €     208.066,19 

 

 

KOSTEN  

            Bartje                                                              €      22.646,55 €        35.601,47 

            Klaartje                                                           €      38.479,04 €        38.505,14 

            Overige projecten                                           €        1.336,63 €             531,65 

            Kantoor/Algemeen                                         €    102.174,34 €        98.762,64 

            Vrijwilligers                                                 €      21.054,32 €        21.591,48 

            Goede Doelen                                                 €        5.994,70 €          8.845,30 

 

            Totaal kosten €    191.685,58 €      203.837,68 

 

 

AFSCHRIJVINGEN  

            Materiële/financiële vaste activa                    €      10.813,44 €           6.211,54 

            Duurzame vaste activa                                    €           924,25 €           5.545,00 

 

            Totaal afschrijvingen €      11.737,69 €         11.756,54 
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BALANS 

 

 

VASTE ACTIVA 2016 2015 EIGEN VERMOGEN 2016 2015 

MATERIELE VASTE ACTIVA 
  

Kapitaal 187.066,09 208.207,12 

Inventaris Kringloopwinkel 0,00 309,91 Continuiteitsreserve 500.000,00 500.000,00 

Auto's 189.000,79 189.000,79 Onderhoudsreserve 156.887,68 135.741,26 

Geactiveerde kosten 0,00 0,00 Vervangingsreserve Auto's 178.130,81 171.919,27 

Duurzame vaste aktiva 25.423,68 30.968,68 
  

  

  214.424,47 220.279,38 
  

  

  
   

1.022.084,58 1.015.867,65 

FINANCIELE VASTE ACTIVA 
  

SCHULDEN LANG 
 

  

Renovatie Meerlaan (20jaar) 68.051,78 81.664,78 Leningen o/g 0,00 0,00 

  
    

  

  68.051,78 81.664,78 
 

0,00 0,00 

  
    

  

VLOTTENDE ACTIVA 
  

SCHULDEN KORT 
 

  

VORDERINGEN KORT 
  

Nog te betalen 19.550,74 28.637,35 

Overlopende posten 18.303,94 10.486,85 Omzetbelasting 2.096,00 0,00 

Kadobonnen in omloop 594,56 415,60 
  

  

Omzetbelasting 728,69 2.822,00 
 

21.646,74 28.637,35 

  19.627,19 13.724,45 
  

  

  
    

  

GELDMIDDELEN 
    

  

Kas kringloopcentrum 387,50 314,80 
  

  

Kas projectenbureau 136,50 126,49 
  

  

ABN-AMRO 819770620 23.095,95 34.433,56 
  

  

ABN-AMRO 812812603 185.611,09 165.284,18 
  

  

Asn 929284801 532.396,84 528.677,36 
  

  

  
    

  

  741.627,88 728.836,39 
  

  

  
    

  

BALANSTOTAAL 1.043.731,32 1.044.505,00 
 

1.043.731,32 1.044.505,00 
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Toelichting op financiële situatie van SSV:  
- Vanuit het positief saldo van de exploitatie rekening wordt jaarlijks een bedrag 

gereserveerd voor onderhoud gebouwen en vervanging van de bussen. 

- In 2016 is een bedrag van € 43.796,00 gereserveerd voor onderhoud aan gebouwen en 

terrein. Dit op basis van een meerjaren onderhoudsplan. 

- Per 31.12.2015 is een vervangingsreserve voor auto’s opgebouwd van € 178.131 

- Bij een onverhoopt wegvallen van inkomsten van de stichting door een calamiteit bij 

bijvoorbeeld Bartje 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 2016 direct ten laste van het vermogen gebracht. Zie 

voor specificatie van deze post het hoofdstuk Goede Doelen. 

- Het hier weergegeven verkorte financiële overzicht werd ontleend aan de Jaarrekening 

2016, door het bestuur goedgekeurd op 23 februari 2016. De volledige jaarrekening is 

ter inzage bij de penningmeester van de stichting de heer Th. Bouman. 
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Goede doelen 
 

In natura door inzet bussen van Klaartje 

In 2016 hebben we weer diverse tochten gemaakt voor de Lyons en SSCC. 

In april de Lyons-bloesemtocht met 2 bussen. En voor de Stichting Senioren Collectief 

Culemborg zijn er 2 bussen ingezet in verband met de boottocht die zij hadden georganiseerd.  

In juli en augustus zijn ook meerdere keren de bussen van Klaartje ingezet: 

- Rondtoeren in de omgeving met 2 bussen 

- Lek en Linge route 2x met 2 bussen 

- Streekmuseum Ommeren 1x met 2 bussen 

- Moeke Mooren in Appeltern 2x 2 bussen 

- Kaasboerderij Maarsbergen 2x met 2 bussen 

En in november zijn nog 2 bussen ingezet om naar Vianen te rijden in verband met 

pannenkoek eten. 

 

 

 
 

 

In natura vanuit de kringloopwinkel 

Met artikelen uit Bartjes Kringloopwinkel kon zowel in individuele situaties als ook aan 

organisaties hulp in natura worden geboden. Met name aan Vluchtelingenhulp werd veel 

gedoneerd, dat was dit jaar € 1.592,75.   

Het totale bedrag van in nature geboden hulp, gebaseerd op onze winkelwaarde, was   

€ 2.737,95. 

 

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. 
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Andere 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 

2016 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. 

 

Voor de bewoners van Elisabeth-hof hebben we vanuit het Goede Doelen-fonds middelen 

beschikbaar gesteld om een duo-fiets aan te schaffen. Nadat een goede stalling gerealiseerd 

was, kon 15 december de duo-fiets feestelijk worden aangeboden.  

 

In 2016 zijn de volgende aanvragen gehonoreerd: 

 

 Bijdrage vakantieweek Roosevelthuis West Betuwe   €     450 

 Bijdrage lustrum Lions       €       50 

 Schenking duo-fiets aan bewoners Elisabeth-hof   €  4.156 

 Voor decemberactie, attentie voor minima, kostendeel voor SSV €  4.134 

 Ritten         €       55 

 

Totaal         €  8.845 

 

 

 

 

De reacties van degenen die de ondersteuning ontvingen waren enthousiast. En 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 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? 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus:  Giften zijn aftrekbaar voor de belasting!! 
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Bijlage: Medewerkers per project 
 

 

Bartje 

 
Projectleiding: 

Mw. E. de Wit-Schoenmaker, projectleider 

Mw. E.J.M. van Dijk- Frings, plv. projectleider 

Mw. H. Warnar- de Jong, secretariaat 

 

Dagleiders  
Mw. A.  Boekema - Helmond   Dhr. J.M.F.Bosveld    

Mw. N.M. v. Dam - Berkhout     Mw. N.G.M. v. Dam - v.d. Veer  

Mw. W.M .Dingemans               Mw. E.J.M. van Dijk -Frings   

Mw. M. de Klijne - Terbijhe    Mw. A. v. d. Oosterkamp – Verkerk 

Mw. W.A. de  Kruif- de  Graauw   Mw. M. van Overbeek  

Mw. E. de Wit – Schoenmaker   Mw. P.L.M. v. Wijngaarden - v. Hemert 

 

Conciërge/coördinator logistiek 

Dhr. H.C. van Bemmelen    Dhr. A. Peek (plv) 

 

Technische dienst 

Dhr. E.J.P. Leenders     Dhr. J.K. Maasbach   

Dhr. S. de Wit 

 

Bartapart 

Mw. N.M. van Dam-Berkhout   Mw. E. de  Wit - Schoenmaker  

Mw. P. L. M. v. Wijngaarden – v. Hemert 

 

Afdelingshoofden 
Mw. J.M. Bikker-Verheij    Mw. N.G.M. van Dam - v. d. Veer  

Mw. B. van Echtelt - v. Leeuwen    Dhr. J. Groothuis 

Mw. J. de Haas - v. d. Sande     Mw. A.M. Helmond - van Blokland  

Dhr. E.J.P. Leenders     Dhr. J.K. Maasbach  

Dhr. D. van Niekerk     Mw. I. Overweel -Verheij  

Dhr. A. Peek      Mw. L. Romijnders - Peters   

Mw. F.W. Severs - Verhoeven   Mw. H. Warnar - de Jong   

Mw. M.M. de Wit - Koenen    Dhr. S. de Wit     

Mw. E. de Wit - Schoenmaker   Dhr. A. B. G. van Zwam 

 

Hoofd coffeecorner: 

vacant 

 

Erelid: 

Mw. W.J. Schouten - Kuyk  
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Overige medewerkers 

Dhr. F. Alhabuni     Mw. E.M. Baart - Boorsma   

Mw. W. Baggerman     Mw. C. Bax 

Dhr. L.A.N. Bergman     Mw. L. D. G .Bezemer - v. Beusichem 

Mw. H. v. Blitterswijk  `  Mw. W. Blijenberg 

Dhr. G. K. Blijenberg     Dhr. S. Blokland    

Mw. B. B. M. Boekema - de Klerk   Mw. S. Borgstein – Besseling 

Mw. A.W. Bosveld-Berben    Mw. A. Brouwer - Wulterkens  

Mw. T. de  Bruin - van Tuil    Mw. B. Brunt - Willering   

Mw. C. de Bruyn-Verheul    Mw. C. ten Bulte - Laponder   

Mw. G.M. Coenmans     Mw. S. Cramer - Roepa 

Dhr. B. Dagdag     Mw. G. v. Diёn - verkerk 

Mw. A.C. v. Diepen     Dhr. J. Diteweg 

Mw. E. J. van Dijk     Dhr. W.A. Donker    

Dhr. M.H.J.M. v. Es     Mw. S. van Essel 

Dhr. J. Freeman     Dhr. J. J. Geleedst 

Mw. A. Grapendaal     Mw. T. Groothuis - v. d. Struik  

Mw. J. Grijalba     Mw. T. Hakkert - v. Dooijewaard  

Mw. M. Holdinga –Veerman    Mw. M. J. v .d. Hurk - de Hingh 

Mw. H.W. Huygen-Borgstijn    Dhr. E. Idema     

Mw. W. Jacobs-Esther    Mw. H.  Jaquet    

Mw. C.J. de Jong     Mw. G.B.H. de Jong-Vendrig 

Mw. C.  Kaashoek - van Eyk    Dhr. M.J. Kalz    

Dhr.  J.A. v. Kesteren     Mw. A.H.M. de Klerk   

Mw. A.J. Klumper - Ulrich    Mw. W. Koopman - v. d. Vliet  

Mw. E.m.e. Korf-Schröder    Mw. A.K. Kroon-Ooms 

Mw. A.H.M. Latour-de Poorter   Mw. M.C. v. Leeuwen   

Dhr. D. H. K. Libert     Dhr. H. Liefhebber    

Mw. M. Liefhebber-Klein    Mw. T. v.d. Linden - de Jager  

Mw. F. Matze – Verhoeks    Mw. J.C.M. Miedema    

Dhr. A. R. Middelkoop    Dhr. G.J.P.M. van Mil   

Mw. W.A.A.M. van Mil - de Kroon   Dhr. H. Miltenburg    

Mw. L. E. Mol – van Leeuwen   Dhr. G. Mur     

Mw. M.G.R. Nieuwenhuizen    Dhr. C. Oman     

Mw. L. Pont - Witte     Mw. C. M. A. Prins - Vermeulen  

Mw. R. van Rooij - van Hilten   Dhr. R.J. Rozema  

Mw. C.A. van Rijswijk-Claasen   

Dhr. A.C. v. Schie    

Mw. J.M. Schippers - Loffeld      

Mw. F. Schoenmaker-Smid  

Dhr. W.J.M. Schouten   

Mw. M. Th. Schouten - Willekens  

Mw. M.A. Schuurman – van Duyn 

Mw. A. L. Seij 

Mw. J.C.A. Spoor 

Dhr. K. Spronk 

Mw. C. C. Stam - Copper 
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Mw. M.H. Stap-Brouwer    Mw. M.C. van Sterkenburg- Meisztek 

Dhr. J. Stouten     Mw. W.P.G.M. van Veen - Bosch  

Mw. T. v. d. Veer - Donker    Mw. J. Veurman    

Mw. H.J.M. Vink - Geurts    Mw. C. Vogels - Klaver   

Mw. H.M. Vreem     Dhr. K. de Vries 

Mw. A.G. de Vries-Visser    Mw. D. E. van Vuurde   

Dhr. C.P. Wammes     Dhr. H.R.J. Wammes    

Mw. C. v. d. Wiel - van Straaten   Mw. L. Wildeman -     

Dhr. F. v. Willigenburg    Mw. M. Wijgers    

Dhr. Th. van Wijngaarden    Dhr. S.P. de Wit    

Mw. F. van IJzendoorn - Mekenkamp 
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Klaartje 

 
Projectleiding 
Alice de Boer-van Dam 

John van der Tol 

 

Dagleiders 
Henk Bosman 

Bert Nelissen 

Martin van Wyngaarden 

Koos Boekema 

Marie-Thérèse Schouten—Willekens 

Alice de Boer en John van der Tol 

Gilbert la Fontaine 

 

Telefonistes 
Magret Bonsing 

Anke Boekema 

Loes Janssen 

Thea Grootenboer 

Marie-Thérèse Schouten-Willekens 

Marleen Cuijpers 

Inval: Greet Rijneker en Millie Offermans 

 

Instructeurs 
Ad van IJzendoorn en Harry van Dam 

 

Onderhoud interieur bussen 

Jan Willem Oostrum 

 

Wasstraatritten 

Arie Miltenburg 

 

Chauffeurs en bijrijders 

Dhr. D. van Barneveld 

Dhr. F. van Beem 

Dhr. N. Belo 

Dhr. H.C. van Bemmelen 

Dhr. N. Blaauw 

Dhr. D.W. Blom 

Dhr. K.J.P.M. Boekema 

Dhr. D.J. Borgstijn 

Dhr. K. Bouman 

Dhr. B. Brandt 

Dhr. D.S. Brandsma 

Mw. M. Dales 
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Dhr. T.M. van Dam 

Dhr. H. van Dam 

Dhr. H.F. Doop 

Mw. I. Doop 

Dhr. A. van Doorn 

Dhr. C. Elzinga 

Dhr. G.L. la Fontaine 

Dhr. J. Gademans 

Dhr. H. Gerritsen 

Dhr. W.J.M. Grob 

Mw. I. de Heus 

Dhr. P. Hight 

Dhr. B. Hoekstra 

Dhr. L.H.W. Hoevenaars 

Mw. A. Hoevenaars 

Dhr. E. de Hoop 

Dhr. L.R.M. ten Hove 

Dhr. C. Huisman 

Dhr. A.H. van IJzendoorn 

Mw. C.C. Jansen-van Zuilenkom 

Dhr. W. Kint 

Mw. V. Kint 

Dhr. M. Knoest 

Mw. P. Koekman 

Dhr. C. Riens 

Dhr. G.J. Koopman 

Mw. A. Koopman 

Mw. M. Koopmans 

Dhr. K. Kragten 

Dhr. H. de Kroon 

Dhr. A.J. de Kruif 

Dhr. A. Kuipers 

Dhr. G.C.W. de Man 

Dhr. H.M.J. Miltenburg 

Dhr. A. Miltenburg 

Dhr. B. Nelissen 

Dhr. N. van den Oosterkamp 

Dhr. J.W. Oostrum 

Dhr. P. Peek 

Dhr. T. Peek 

Mw. M. Peek 

Dhr. F. Pels 

Dhr. R.J. Rozema 

Dhr. W. Safi 

Mw. R. Safi 

Dhr. Z. van der Schagt. 

Dhr. A. van Schaik 

Dhr. J.W.A. Schoonheim 

Dhr. J. Schots 
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Dhr. H. Slabbers 

Dhr. C. Sloeserwij 

Mw. L. Sloeserwij-Binee 

Dhr. H. Smits 

Dhr. P. Spaan 

Mw. S. Spaan 

Dhr. K. Spronk 

Mw. W. Steenpaal 

Dhr. D. van Steijn 

Dhr. F. van Stijn 

Dhr. E. Teterissa 

Mw. C. Teterissa 

Mw. M. van Tiel 

Dhr. D. van Uitert 

Dhr. M.L. van der Veer 

Mw. S. van ’t Verlaat 

Dhr. J.H.P. Vervoorn 

Mw. M. Vervoorn-van Veen 

Dhr. J. van Vuurde 

Dhr. B. Wammes 

Dhr. B. Welle 

Dhr. H. Weijenberg 

Dhr. M. van Wyngaarden 

Mw. J.C.M. van Wyngaarden 

Dhr. J.M. van Zoelen 

Dhr. J. van Zutphen 

Mw. C. van Zutphen 
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Luisterlijn 

 
Projectleiding 

Mw. A.M. Bruin 

 

Medewerksters 

Mw. I. Diekerhof 

Mw. M. de Klijne-Terbijhe 

Mw. M. van der Velde 

Mw. B. Brunt-Willering 

Mw. H. Jacquet 

Mw. J. Vis 

Mw. L. Brouwers   
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Floortje 

 
Projectleiding 
Mevr. C.A. van Rijswijk – Claasen 

 

Medewerkers  
Mevr. J.M.P.J. v.d. Akker                   Mevr. M. de Jong 

Mevr. G. Blaauw                                 Mevr. H.W. Steen-Doeve 

Mevr. J .P.M.  Rimmelzwaan             Mevr. S.E.M. van der Tol 

Mevr. A.G. de Vries-Visser 

Mevr. J.M. Vis-Janzing 

Mevr. M. Witziers-v.d. Haak 
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Facilitaire Dienst 
 

De Facilitaire Dienst kent geen projectleider maar een projectteam, de leden dragen samen de 

verantwoordelijkheid.  

 

Leden van het projectteam zijn: 

Kees Bouman, gebouwen en terrein 

Jaap Schots, wagenpark 

Millie Offermans, kantoor 

Geerhard Doggenaar, ICT 

Namens Klaartje zitten ook Alice de Boer en John van der Tol in het projectteam. 

 

Overige medewerkers: 

Cor Brink 

Jacques Stouten 

 

Kantoormedewerksters: 

Greet Rijneker 

Marleen Cuijpers 

Annemarie de Vries 

Joostien Leiwakabessy 

Henk Wijenberg 

Elly Blijenberg 

Inval: Millie Offermans 
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PRAC 

 

Jaap Schots, activiteiten 

Nico Peek, activiteiten 

Millie Offermans, facebook 

Jos van Zutphen, advertenties/nieuwsbrief/voorzitter 

 


