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Colofon 
 

 

De Stichting is opgericht: 7 april 1978 

 

 

Bestuur  

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

Secretaris:       mw. E.E.M. Doornebal-Deenik 

Penningmeester:   dhr. T. Bouman 

Bestuurslid:          mw. C. Diekerhof 

                              

 

 

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. G. Doggenaar 

plv. dhr. C. Brink 
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Voorwoord 
 

Beste lezers, 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Samen Verder 2017. Een jaar waarin onze 

vrijwilligers zich opnieuw met schijnbaar onuitputtelijke energie hebben ingezet om de 

doelstelling van onze stichting te realiseren. 

Zolang mensen vrijwilligerswerk voor SSV als een zinvolle tijdsbesteding zien, blijft SSV 

een bijdrage leveren aan het doel ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig te 

kunnen laten functioneren.   

Een dubbele doelstelling die we al veertig jaar nastreven, past bij de hedendaagse 

maatschappij en ook in de toekomst van belang blijft. 

 

SSV levert vanuit die doelstellingen een bijdrage aan een voortdurend veranderende  

samenleving. Dat heeft tot gevolg dat onze projecten ook aan verandering onderhevig zijn. 

 

Bartje en Klaartje zijn bestendige sterke 'merken'. Goede wijn behoeft geen krans. 

Complimenten aan allen die dit mogelijk maken. 

 

Bartjes Kringloopcentrum genereert meer middelen dan voor het voortbestaan van SSV 

zonder subsidie nodig zijn. Die  middelen willen we binnen onze doelstellingen teruggeven 

aan de samenleving door: 

 

- de kosten voor onze doelgroep laag te houden; 

- de decemberactie: kerstpakketten voor mensen met een minimaal inkomen; 

- goede doelen: bijdrage aan projecten ten behoeve van onze doelgroep. 

Sinds een jaar richten we ons met het nieuwe project ‘Samen Uit’ op het voorkomen van  

eenzaamheid van ouderen. We organiseren uiteenlopende activiteiten voor onze eigen 

tweehonderdenvijftig vrijwilligers die allen tot de doelgroep (gaan) behoren. Nu al is 

zichtbaar dat naast de gezellige sfeer tijdens de activiteiten het onderling contact toeneemt. 

We hopen dat het contact bestendig is en zich voortzet nadat het vrijwilligerswerk is 

beëindigd. 

 

Vanuit dezelfde doelstelling willen we onze steun aan de 80+ Reisjes uitbreiden. SSV is met 

Stichting Senioren Collectief Culemborg in gesprek om een jaarprogramma van uitstapjes te 

organiseren. 

 

Een deel van onze vrijwilligers heeft een respectabele leeftijd, maar we houden elkaar en SSV 

'Forever young'. 

 

Aan alle medewerkers dank voor hun inzet. 

 

Jos van Zutphen 

Voorzitter Stichting Samen Verder 
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Doelstelling 

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

aan de ontwikkelingen van de stichting. 

 

• De stichting stelt zich ten doel om ouderen en 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. 

 

Bartjes Kringloopcentrum is geopend: 

 

dinsdag t/m vrijdag  10.00 – 16.00 uur 

zaterdag                    10.00 – 13.00 uur 

 

telefoon 0345 - 517 680 

 

 

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

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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Samen Uit 

 
Het voorkomen van het ontstaan van eenzaamheid onder ouderen. Hierbij richten wij ons 

uitsluitend op de eigen (ex) vrijwilligers. 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle projecten worden administratief begeleid en gepland door de medewerkers van de 

Facilitaire Dienst. 

Deze medewerkers zijn alle werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar op 

telefoonnummer 0345 520521. 
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Van de bestuurstafel……… 
 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 

          
Jos van Zutphen         Thom Bouman        Ellien Doornebal    Ineke Diekerhof 

   Voorzitter           Penningmeester         Secretaris           Bestuurslid 

 

Helaas is onze voorzitter Arjan Eigenbrood ons in 2017 door een noodlottig ongeval 

ontvallen.  

Het bestuur mist uiteraard zijn inbreng maar heeft in Jos van Zutphen een goede opvolger 

gevonden. 

 

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

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

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

 

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

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

desbetreffende bestuurslid overlegt regelmatig met de projectleiding om goede afstemming en 

samenwerking te bevorderen.   

 

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.  

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

(SSCC). Samen Verder stelt haar bussen met chauffeurs beschikbaar voor uitstapjes van 

mensen ouder dan 80 jaar. Deze vinden met grote regelmaat plaats. In 2017 zijn er 13 van 

dergelijke activiteiten geweest. 

 

Ook in 2017 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.  

 

Jammer genoeg is het in 2017 niet gelukt een bestuurslid te vinden dat zich bezighoudt met 

PR en Activiteiten (PRAC). We blijven zoeken naar een geschikte kandidaat. 

 

 
 



 

8 

 

 

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 2017 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 2017 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 steeds 

lastiger wordt om vrijwilligers te vinden.  

 

 

 

Onderstaande grafieken laten zien: 

• Hoe de verdeling van man/vrouw 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 eindejaarsbijeenkomst op 20 december 2017 konden ook weer veel 

(60!!)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 

Mw. E. Baart-Boorsma Hr. D. van Barneveld    Hr. G. Blijenberg 

Hr. J. Bosveld   Mw. A. van Diepen    Hr. A. van Doorn 

Hr. E. de Hoop  Hr. E. Idema     Mw. F.v.IJzendoorn-Mekenkamp 

Hr. M. Knoest   Mw. R.v.d.Lee-v.Rosmalen   Mw. L. Libert-Uphof 

Hr. C. Oman   Hr. J. van Vuurde    Mw. C.v.d.Wiel-v.Straten  

Mw. M. Wijgers  

 

10 jaar zilveren speld 

Mw. G. Coenmans  Mw. M. Dales     Hr. M. Kalz 

Hr. A. Kuipers  Hr. A. Peek     Hr. K. Spronk 

Hr. P. Wammes  Mw. M. de Wit-Koenen 

 

15 jaar gouden speld 

Hr. D. Blom   Mw. J. Boekema-Helmond   Hr. J. Ditewig 

Hr. J. Gademans  Mw. A.Helmond-v.Blokland   Mw. W. Jacobs-Ester 

Hr. H. Liefhebber  Hr. A. Peek     Mw. C. v. Rijswijk 

Hr. W. Schouten  Mevr. A. Seij     Mw. A. de Vries-Visser 

Mw. H. Warnar-de Jong Hr. B. Welle 

 

20 jaar gouden speld met steentje 

Mw. A. Bosveld-Berben Mw. N.v.Dam-Berkhout  Mw. E.v.Echtelt-v.Leeuwen 

Mw. A.Koopman-v.d.Vliet Mw. J. Miedema   Mw. L. Pont-Witte 

Mw. H.Rijneker-Brandsma Hr. A. van Schie   Mw. M. Schuurman-van Duyn 

Mw. F. Severs-Verhoeven Mw. M. Stap-Brouwer  Mw. W. Veen-Bosch 

Hr. K. de Vries  Mw. P.v.Wijngaarden-v.Hemert 

 
25 jaar gouden speld met 2 steentjes 

Mw. B. Brunt-Willering Mw. H. Jaquet 

 
30 jaar gouden speld met 3 steentjes 

Hr. L. Hoevenaars  Mw. A.Hoevenaars-de Vries   Hr. S. de Wit 

 

35 jaar gouden speld met 4 steentjes 

Hr. N. Blaauw   Mw. I. Overweel-Verhey   Mw. H. Steen-Doeve 

 

 

 

Erelid: 

Mw. W.J. Schouten-Kuyk  (een van de oprichters) 
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Bartjes Kringloopcentrum 
 

 

Duizenden……….. 
 

 

Duizenden  kopjes  koffie zijn er gedronken in de coffee corner, waarbij veel werd gepraat, 

gelachen en soms gehuild. 

De coffee corner is een belangrijk ontmoetingspunt bij Bartje. 

Er ontstaan vriendschappen voor het leven. 

 

Duizenden  puzzels en spelletjes zijn er gecontroleerd om te kijken of ze compleet waren, 

waarna ze werden verkocht. 

 

Duizenden boeken werden gesorteerd op “kind” , “kunst”, “thriller” of “non fictie”. 

 

Duizenden snoeren, kabeltjes en lampjes werden vervangen om apparatuur een tweede leven 

te geven.  

 

Duizenden spijkerbroeken werden keurig op stapels gelegd, helaas niet voor lang…  

Klanten maken er graag een rommeltje van. 

 

Duizenden vorken, messen, potten, pannen en glazen vonden hun weg naar de huishoudelijke 

afdeling om na korte tijd alweer te worden ingepakt bij de kassa. 

 

En zo zijn er nog duizenden voorbeelden te noemen, die er voor zorgden dat onze Kringloop, 

ons Bartje, ook in 2017 werd bezocht door duizenden klanten. 

37.759 klanten is toch een aantal om trots op te zijn, waardoor wij nog steeds en met veel 

plezier, al die duizenden klussen aankunnen. 

 

 

 

 

 

Wat gebeurde er verder? 

1.  Acht jongeren volgden gedurende enige maanden een maatschappelijke stage. 

2.  Drie statushouders volgden een taalstage voor onbepaalde tijd. 

3.  Drie keer heeft de projectleider een rondleiding gegeven: 

     1 x voor een groep ouderen 

     1 x voor groep acht van een basisschool 

     1 x voor de nieuwe burgemeester en de eveneens nieuwe gemeentesecretaris 

Een wereld van verschil, maar de interesse voor Bartje bleek even groot. 

Met diverse organisaties houden we contact. 

Via verschillende vluchtelingenorganisaties hebben we 6 Syrische gezinnen mogen helpen bij 

het inrichten van hun huis. 
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Er werden 5 dagleiders- en 5 afdelingshoofdenvergaderingen gehouden. 

Daarnaast hebben 24 vrijwilligers hun EHBO-diploma weer opgewaardeerd. 

Met dank aan de facilitaire dienst werden veel onderhouds- en vernieuwingsklussen geklaard. 

Zorgen maakten we ons over langdurig zieken en verdrietig waren we door het overlijden van 

één van onze “Bartjes”. 

Last but not least:  op 1 maart 2017 bestond Bartje 20 jaar. Dit werd gevierd met allerlei 

acties, waarvan de grootste: het uitdelen van duizenden tasjes met het logo van Bartje erop. 

Laten we hopen dat we de komende duizenden  dagen deze tasjes geregeld terug mogen zien, 

zodat wij ze mogen vullen met duizenden dingen. 

 

 

    

 

 

 

Bartjes Kringloopcentrum is geopend: 

dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en 

zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. 

 

Telefoonnummer 0345 517680 
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Bruto omzet. Hierover moet BTW worden afgedragen. 

 

 

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

van het totaal,  

hieronder het volgende staatje: 

 
  2013 2014 2015 2016 2017 

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

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

afdeling 3 babyartikelen 2,1% 2,0% 2,2% 2,4% 2,5% 

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

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

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

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

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

afdeling 9 BartApart  11,0% 9,7% 11,0% 9,6% 9,6% 

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

afdeling 11 speelgoed/handwerken 6,7% 7,0% 7,2% 7,6% 8,1% 

afdeling 12 diversen 3,4% 3,1% 2,8% 3,0% 2,9% 

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

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

 

In 2017 waren er ongeveer 140 vrijwilligers actief bij Bartje 

 

De volgende medewerkers hebben we kunnen verwelkomen: 

Mevr. R. van Barneveld   Dhr. J. Steenpaal 

Mevr. H. Brandt    Mevr. S. v.d. Tol 

Dhr. J. Groothuis    Mevr. C. van Willigenburg 

Mevr. M. v.d. Hoeven   Mevr. M. van Wyngaarden 

Mevr. M. Hokken    Mevr. C. de Wit 

Dhr. A. Kundi     Mevr. A. van Zwam 

 

 

 

Van de volgende medewerkers hebben we afscheid genomen: 

Mevr. L. Bezemer-van Beusichem  Mevr. C. de Jong 

Mevr. W. Blijenberg    Mevr. M. Kalz 

Mevr. C. de Bruijn-Verheul   Dhr. J. van Kesteren 

Mevr. G.M. Coenmans   Mevr. A. Klumper-Ulrich 

Mevr. G. van Dien-Verkerk   Dhr. C. Wammes 

Mevr. A. Grapendaal    Mevr. L. Wildeman 
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Klaartje 
 

Net zoals vorig jaar hadden we in 2017 de beschikking over 4 bussen, waarvan 3 

Volkswagens Crafter en één Volkswagen Caddy . 

De Crafters worden hoofdzakelijk gebruikt voor de ritten van deur naar deur in de stad. 

 

De Caddy rijdt naar de poliklinieken en de chauffeurs wachten  ± 2 uur. 

We rijden naar poliklinieken/ziekenhuizen in Tiel, Nieuwegein, De Meern, Utrecht en 

Leidsche Rijn. 

Dit wordt door onze klanten als heel prettig ervaren. Zij hoeven immers niet lang te wachten 

eer zij weer worden opgehaald voor de terugreis. 

 

Het aantal ritten dat we in 2017 hebben gereden bedraagt 18.042 (waarvan 329 naar de 

poliklinieken). 

De goed doelen ritten zijn niet meegeteld. 

Ongeveer 500 ritten worden wel aangevraagd, maar niet uitgevoerd. Zij zijn bij de telling niet 

meegerekend. Enkele redenen van annulering van de ritten zijn ziekte, vergeten, bezoek. 

 

Veiligheid 
Alle chauffeurs en bijrijders krijgen uitgebreide instructies voor ze op de bus mogen rijden. 

We hebben 2 instructeurs die hen begeleiden. Daarna rijdt een rijschoolhouder met hen door 

Culemborg om te beoordelen of de aspirant-chauffeurs geschikt zijn om op de bus te rijden. 

Ieder jaar worden er bijscholings- en  E.H.B.O.-cursussen gegeven. 

 

Contacten buiten de eigen organisatie 
Jaarlijks hebben we contact met zusterorganisaties. Ieder van hen heeft een eigen werkwijze. 

We kunnen veel van elkaar leren. 

 

        
 

 

Medewerkers 
Het aantal medewerkers is gelijk gebleven: 4 personen zijn gestopt en 4 nieuwe zijn er 

bijgekomen. 

 

Per 31 december 2017 kunnen we rekenen op:  

90 chauffeurs/bijrijders. 

7 dagleiders 

5 telefonisten   

2 instructeurs 

1 projectleider. Deze werkt in teamverband met de medewerkers van  het kantoor. 
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De volgende chauffeurs hebben we in 2017 mogen begroeten: 

Ton van Oijen 

Mario Verbeek 

Hans Latour 

Jan Lippinkhof 

  

Van de volgende chauffeurs hebben we in 2017 afscheid genomen: 

Dick Borgstijn 

Frank van Beem 

Henk Woortman 

 

Goede doelen 
In de maanden juli en augustus organiseert de SSCC  wekelijkse  middaguitjes voor  ouderen 

(2 busjes) 

Wij zorgen voor de bussen, chauffeurs en bijrijders. Dit project is een groot succes gebleken. 

 

GOEDE DOELEN KLAARTJE 2017 
Maand Met wie Activiteit Waarheen 

Februari SSCC* Erwtensoep eten Klein Scheveningen 

Maart  Elisabethhof  Proeftuin De 

Ontmoeting 

Culemborg 

 SSCC Pannenkoek eten Vianen 

April Lions Culemborg Bloesemtocht Betuwe 

 Zonnebloem Bloesemtocht Betuwe 

Mei SSCC Boottocht over de Maas 

+ 

Moeke Mooren 

Appeltern 

Juli SSCC Kersen eten Beusichem/Zoelmond 

 SSCC Kersen eten Beusichem/Zoelmond 

 SSCC  Het wapen van 

Haarzuylen 

Haarzuilens 

 SSCC Moeke Rhenen Rhenen 

Augustus SSCC Het wapen van 

Haarzuylen 

Haarzuilens 

 SSCC Moeke Rhenen Rhenen 

 SSCC Lingehoeve Leerdam 

 SSCC Lingehoeve Leerdam 

September Elisabethhof De 

Fonteyn 

Pannenkoek eten Vianen 

 SSCC Aqua Zoo Leerdam 

Oktober Elisabethhof Bon Vie Culemborg 

 Zonnebloem Uitje  

November SSCC De witte schuur Culemborg 
*  SSCC = Stichting Senioren Collectief Culemborg 
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Felicitatiedienst 
Alle medewerkers van de Stichting Samen Verder krijgen op hun verjaardag een kaart en een 

attentie. 

Deze worden tijdens de ritten door de chauffeurs van Klaartje bij de jarigen thuis bezorgd. 

 

                                            
 

 

 

 

Ritten met Klaartje aanvragen 

Ritten binnen Culemborg kunnen op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur worden 

aangevraagd bij de telefonisten van Klaartje. Ritten naar poliklinieken buiten 

Culemborg dienen minimaal 3 werkdagen van tevoren te worden aangevraagd.  

Telefoon 0345 - 518 300. 
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Samen Uit 
 
Uit landelijk onderzoek blijkt dat eenzame ouderen zeer moeilijk te bereiken zijn.  

 

Een werkgroep binnen SSV is daarom aan de slag gegaan om nieuwe projecten te 

onderzoeken die voorzien in de behoefte van de veranderde samenleving en die binnen onze 

doelstellingen passen. Daarbij werden enkele richtinggevende uitgangspunten geformuleerd: 
- preventief handelen, een project bedenken waarmee we proberen te voorkomen dat mensen 

eenzaam en daarmee onbereikbaar worden; 

- gericht op onze vrijwilligers. De vrijwilligers van SSV hebben gemiddeld een hoge leeftijd. 

Als zij stoppen met hun vrijwilligerswerk valt een belangrijk deel van hun sociaal netwerk 

weg. Omdat wij onze vrijwilligers gemakkelijk kunnen bereiken, werd gedacht om zo’n nieuw 

preventief project in eerste instantie op onze eigen vrijwilligers te richten.  

 

In oktober 2016 kwam de commissie met het voorstel om een project op te zetten met als doel 

om jaarlijks 8 activiteiten te organiseren, gericht op ongeveer 20 deelnemers. Middels een 

enquête onder de vrijwilligers van SSV is gepeild of hier behoefte aan is. Hoewel de response 

beperkt was, waren dit wel enthousiaste reacties.  

 

In een extra georganiseerd overleg van bestuur met projectleiders op 26 oktober 2016 is 

akkoord gegaan om te starten met dit nieuwe project. De projectleider van de opgeheven 

Luisterlijn, was bereid om projectleider te worden van het nieuwe project. Een passende naam 

werd bedacht: Samen Uit. Enkele enthousiaste projectmedewerkers werden gevonden. 

 

In januari 2017 was de eerste activiteit van Samen Uit: een lezing.  

 

Het project heeft, na een wat aarzelende start, intussen bekendheid en veel waardering 

gekregen binnen de organisatie. De animo hiervoor is enorm gegroeid. De aanmeldingen voor 

de 'uitjes'  stijgen flink.  Deze vaststelling wordt ondersteund door de zeer positieve reacties 

uit de enquête die Samen Uit heeft gehouden onder de medewerkers.  

 

    
 

Duidelijk is dat het recept voor 'elk wat wils' en de variatie in het programma aanslaan. 

Bovendien heeft Samen Uit in het afgelopen jaar geleerd dat ook het  tijdstip van de 

uitgaansmiddagen van belang zijn voor succes.  

Besloten is om de eigen bijdrage op € 5 te houden. Voor één activiteit werd € 7,50 gevraagd 

en daar kwamen reacties op. Uitgangspunt is dat de eigen bijdrage geen drempel mag zijn om 

deel te nemen.  

Aanvankelijk konden mensen op het inschrijfformulier aangeven of ze gebruik wilden maken 

van Klaartje. Daarna werden ze gebeld om ingepland te worden. Later is daarvan afgestapt. 
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Nu regelt een deelnemer dat zelf. In overleg met de medewerkers van Klaartje wordt men 

ingepland. 

 

Bij de start van het project is een begroting gemaakt. Daar werd door het bestuur akkoord aan 

gegeven. De kosten van de activiteiten van 2017 zijn ruim binnen de begroting gebleven. Met 

de penningmeester, de administrateur en projectleider kantoor is een financiële procedure 

afgesproken. Binnen het project wordt een kasboek bijgehouden.  

Binnenkort zal er op kantoor een archiefmap komen met alle relevante materiaal. 

  

In de praktijk is gebleken dat 6 activiteiten goed zijn in te plannen. Daarbij wordt rekening 

gehouden met het jaarlijks uitstapje in mei en de eindejaarsbijeenkomst in december.  

 

En last but not least: we hebben waargenomen dat de (ex)medewerkers onderling meer 

vertrouwd raken met elkaar en in gesprek treden. Ons doel van meer gezelligheid en 

netwerken binnen de stichting lijkt bereikt te worden! 

 

De projectgroep bestaat in 2017 uit:  

Magda Bruin (projectleider); 

Saskia van Essel (plaatsvervangend projectleider/programmering/gastvrouw); 

Wil Lokhorst (financiën/flyers); 

Tonnie Latour (programmering/gastvrouw); 

Suze van der Tol (gastvrouw). 

 

 

                                                        
   Workshop herfststukje maken met 

        Samen Uit 

        

      

 

 

 

    

   

  

 

        

 



 

20 

 

 

Facilitaire Dienst  
 

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

 

- Administratie en correspondentie voor de projecten 

- Beheer en onderhoud van de gebouwen en het terrein 

- Beheer en onderhoud van alle apparatuur 

- Inkoop van alle middelen en materialen die nodig zijn voor de projecten 

- Veiligheid in en om de gebouwen 

 

 

In 2017 is vooral veel aandacht besteed aan het lopende onderhoud aan gebouwen en 

inrichting. Er is een uitgebreide klussen- en wensenlijst opgesteld als leidraad voor het 

'technische team'.  

 

 

Er is in 2017 een beperkt aantal specifieke projecten uitgevoerd: 

 
- Eindkeuring gas- en cv-installatie is medio 3e kwartaal afgerond. 
- Bij de sorteerafdeling is een automatische deur geïnstalleerd en is de afzuiging/aanvoer van 

 verse lucht verbeterd. 
- Schilderwerk zuidwest-gevel is uitgevoerd. 
- Eerste fase kabelgoot door het hele pand van Bartje is uitgevoerd. 
- Bordessen bij logistiek en sorteerafdeling zijn vernieuwd. 
- Fysieke inbraakpreventie is verbeterd. 
 

Twee punten van aandacht zijn in 2017 gebleven: 

 
- Het niveau van de BHV is niet optimaal. Wel is het eind 2017 gelukt om weer een 

 succesvolle EHBO-training te organiseren. 
- De elektrische installatie voldoet nog niet aan de gestelde eisen. Er zijn wel veel 

 punten verbeterd/gerepareerd. Er is wel contact gelegd met een externe installateur om dit 

 niveau te realiseren 
 

 

 

Medewerkers 

Verantwoordelijke in het projectteam voor facilitair is Kees Bouman. Hij wordt bijgestaan 

door een klein technisch team dat vooral actief is met het reguliere onderhoud en kleine 

klussen. Dit team bestaat uit Jacques Stouten, Jeroen Steenpaal en (vanaf derde kwartaal) 

Willem Oudt. 
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Public Relations- en Activiteiten Commissie (PRAC) 
 

De Public Relations- en Activiteiten Commissie (PRAC) heeft in 2017 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. 

De volgende onderwerpen zijn de revue gepasseerd: 

 

 

Interne communicatie 

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. Vanwege de bestuurswisseling zijn we op zoek naar een 

bestuurslid dat contactpersoon is voor de PRAC en de decemberactie. 

 

 

Externe communicatie 

- Onze stichting participeert in het georganiseerd overleg met andere 

vrijwilligersorganisaties en de gemeente.  

- Om de stichting onder de aandacht te brengen is een advertentie opgenomen in: 

- de gemeentegids  

- het blad (De Kijker) van de Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC) 

- het Beterboek voor kinderen in het ziekenhuis Rivierenland 

- een speciale uitgave Zorg en Welzijn van de gemeente Culemborg.  

- en zijn artikelen geplaatst in de Culemborgse Courant, op Facebook en op de website. 

- In maart is met acties aandacht besteed aan het 20 jarig bestaan van Bartjes 

Kringloopcentrum.  

- Zaterdag 11 maart is in het kader van NL-Doet meegeholpen met het opknappen van het 

kunstwerk aan de Meerlaan. 

- Woensdag 1 november bezochten de nieuwe burgemeester en gemeentesecretaris SSV. 

- Op initiatief van ElkWelzijn ontving Kringloopcentrum Bartje zaterdag 11 november 

mantelzorgers. Zij werden ontvangen met koffie, kregen een rondleiding en een 

cadeaubon van €10, te besteden in Bartjes Kringloopwinkel. 

 

 

Evenementen 

- Het jaarlijkse uitje voerde ons woensdag 17 mei vanaf de Meerlaan naar restaurant “Het 

wapen van Haarzuylen” voor koffie met gebak. De belangstelling voor het uitje was 

overweldigend. Daarom twee programma's: rondvaart vanuit de IJ-haven met 

onbeperkt pannenkoeken eten en een rondvaart met lunch door het centrum van 

Amsterdam. 

- De eindejaarbijeenkomst op zaterdag 16 december werd, zoals gebruikelijk, in 

danscentrum Van Hattem gehouden.  

Zestig (!) medewerkers werden gehuldigd. Zij ontvingen allemaal een oorkonde, 

cadeaubonnen en een bos bloemen. 
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Onder het genot van een hapje en een drankje werd gezellig teruggekeken op het 

afgelopen jaar. De middag werd muzikaal opgeluisterd door havenkoor de Deining dat 

met hun gezellige meezingers de sfeer verhoogde.  

 

 

 

 

De PRAC bestaat uit de volgende personen:  

 

Jos van Zutphen : voorzitter, nieuwsbrief, advertenties 

Jaap Schots  : activiteiten 

Nico Peek  : activiteiten 

Millie Offermans : activiteiten, facebook 

Henk Weijenberg : activiteiten 

 

 

 

      Vrijwilligersuitje 2017   

 

    Eindejaarsbijeenkomst 2017              
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Samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties 
 

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 secretaris van het bestuur neemt deel aan het Strategisch Overleg en het 

Afstemmingsoverleg.  

 

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

ELK of bij een van de deelnemende organisaties. 

 

Overige deelnemers aan het overleg: 

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

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

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

Present, Syndion, Zonnebloem. 

 

 

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. 

 

De decemberactie van Stichting Samen Verder en Diaconale Werkgroep van de Raad van 

Kerken Culemborg in samenwerking met Giel Smit (Plus) verzorgt voedselpakketten voor 

personen van alle leeftijden met een bijstandsuitkering of een inkomen op dat minimum 

niveau. 

In 2017 zijn in totaal 540 pakketten geleverd. Deze vertegenwoordigden een waarde van 

ongeveer € 11.000 waarvan SSV vanuit het Goede Doelen fonds ruim € 4000 voor haar 

rekening nam. Hiermee zijn de pakketten voor personen ouder dan zestig jaren bekostigd. 

 

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.  

 

 

 

2016   2017 

 

OPBRENGSTEN     

            Omzet kringloopcentrum   €      190.415.06 €     192.572,43 

            Opbrengst Klaartje                                         €        10.518,15 €       11.572,50 

Koffieverkoop     €             581,36 €            534,67 

Rente      €          2.867,05 €   906,88 

Huren      €             540,00 €                0,00 

Donaties en giften    €        625,00 €       13.012,74 

Fooien ritten     €          2.514,57 €         2.912,92 

 

Totaal opbrengsten    €      208.066,19          €     221.512,14 

 

 

KOSTEN  

            Bartje                                                              €      35.601,47 €        26.193,82 

            Klaartje                                                           €      38.505,14 €        46.182,32 

            Overige projecten                                           €           531,65 €             547,05 

            Kantoor/Algemeen                                         €      98.762,64 €      100.341,09 

            Vrijwilligers                                                 €      21.591,48 €        26.085,52 

            Goede Doelen                                                 €        8.845,30 €          6.792,66 

 

            Totaal kosten €    203.837,68 €      206.142,46 

 

 

AFSCHRIJVINGEN  

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

            Duurzame vaste activa                                    €        5.545,00 €           5.545,00 

 

            Totaal afschrijvingen €      11.756,54 €         11.756,54 

        



 

25 

 

 

 

BALANS  

 

 

VASTE ACTIVA 2017 2016 EIGEN VERMOGEN 2017 2016 

MATERIELE VASTE ACTIVA 
  

Kapitaal 177.066,23 187.066,09 

Auto's 189.000,79 189.000,79 Continuïteitsreserve 500.000,00 500.000,00 

Geactiveerde kosten 0,00 0,00 Onderhoudsreserve 168.404,57 156.887,68 

Duurzame vaste activa 19.878,68 25.423,68 Vervangingsreserve auto's 184.342,35 178.130,81 

  208.879,47 214.424,47 
  

  

    
  

  

FINANCIELE VASTE ACTIVA   
 

1.029.813,15 1.022.084,58 

Renovatie Meerlaan (20jaar) 54.438,78 68.051,78 SCHULDEN LANG 
 

  

    Leningen o/g 0,00 0,00 

  54.438,78 68.051,78 
  

  

    
 

0,00 0,00 

VLOTTENDE ACTIVA   
  

  

VORDERINGEN KORT   SCHULDEN KORT 
 

  

Overlopende posten 16.361,71 18.303,94 Nog te betalen 14.680,02 19.550,74 

Cadeaubonnen in omloop 753,21 594,56 Omzetbelasting 4.450,00 2.096,00 

Omzetbelasting 0,00 728,69 
  

  

  17.114,92 19.627,19 
 

19.130,02 21.646,74 

    
  

  

GELDMIDDELEN   
  

  

Kas Kringloopcentrum 340,80 387,50 
  

  

Kas projectenbureau 509,75 136,50 
  

  

ABN-AMRO 819770620 56.943,11 23.095,95 
  

  

ABN-AMRO 812812603 175.612,43 185.611,09 
  

  

ASN 929284801 535.103,91 532.396,84 
  

  

    
  

  

  768.510,00 741.627,88 
  

  

    
  

  

BALANSTOTAAL 1.048.943,17 1.043.731,32 
 

            

1.048.943,17 1.043.731,32 
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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 2017 is een bedrag van € 43.796,00 gereserveerd voor onderhoud aan gebouwen en 

terrein. Dit op basis van een meerjaren onderhoudsplan. 

 

- Per 31.12.2017 is een vervangingsreserve voor auto’s opgebouwd van € 183.342,25. 

 

- 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 2017 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 

2017, door het bestuur goedgekeurd op 21 maart 2018. De volledige jaarrekening is 

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

In natura vanuit de kringloopwinkel 

Via verschillende vluchtelingenorganisaties hebben we 6 Syrische gezinnen mogen helpen bij 

het inrichten van hun huis. 

 

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 

2017 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 Stichting Enoa werd in 2017 € 2.500 gereserveerd. Na indienen van declaraties ten 

behoeve van voor de oprichting gemaakte kosten, beoordeelt het bestuur of deze voor 

vergoeding in aanmerking komen. Indien dit het geval is vindt uitbetaling plaats tot een 

maximum van € 2.500. 

 

Na het overlijden van onze voormalige voorzitter is door zijn bekenden en relaties geld 

gedoneerd. Stichting Samen Verder zal de opbrengst van deze donaties verdubbelen en ter 

besteding aanbieden aan de Elisabethhof. De stichting heeft over de besteding hiervan 

regelmatig contact gehad met de familie en de Elisabethhof, maar in het jaar 2017 is het nog 

niet gekomen tot overeenstemming over het beoogde doel.  

 

Ook door de Cliëntenraad van Zorgcentrum Beatrix Culemborg werd in 2017 een beroep 

gedaan op een financiële bijdrage in de aanschaf van een zgn. “tovertafel” voor de bewoners 

van dit zorgcentrum. De cliëntenraad had zelf door allerhande acties al € 4.000 gegenereerd 

maar kwam nog € 2.500 tekort. Gezien het mooie doel besloot het bestuur van Stichting 

Samen Verder unaniem de volledige aanvraag te honoreren. Ook de afhandeling van  deze 

aanvraag is in 2017 nog niet afgerond. 

 

Stichting Senioren Collectief Culemborg deed een beroep op SSV voor een financiële 

bijdrage in de organisatie van de seniorendag in het Oude Stadhuis. Het bestuur deed een 

toezegging maar uiteindelijk bleek onze steun niet nodig. 

 

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 wij 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 aan allen die ons de afgelopen jaren zo trouw hebben geholpen om ons 

werk op te bouwen en voort te zetten. 

 

Wilt u ons financieel steunen? Word dan donateur! 

U kunt een bedrag storten op onze rekening:  

ABNAMRO NL23ABNA0819770620 

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

 

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

 

 

 

 

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw giften zijn dus 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    Hr. 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 

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

 

 

Technische dienst 

Hr. E.J.P. Leenders     Hr. J.K. Maasbach   

Hr. S. de Wit 

 

 

BartApart 

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

Mw. P. A. 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   

Mw. L.D.G. Bezemer-v. Beusichem 

Mw. J. de Haas-v. d. Sande  

Hr. J. van Zutphen 

Hr. M.J. Kalz  

Hr. E.J.P. Leenders    

Hr. J.K. Maasbach  

Mw. I. Overweel-Verheij  

Hr. A. Peek     

Mw. L. Romijnders-Peters   

Mw. F.W. Severs-Verhoeven   

Mw. H. Warnar-de Jong   

Mw. M.M. de Wit-Koenen   

Hr. S. de Wit     

Mw. E. de Wit-Schoenmaker   

Hr. A. B. G. van Zwam 

 

Hoofd coffee corner: 

Mw. L.D.G. Bezemer-v.Beusichem 

 

 

Erelid: 

Mw. W.J. Schouten-Kuyk  

 

 



 

30 

Overige medewerkers 

Hr. F. Alhabuni 

Mw. E. Baart-Boorsma 

Mw. W. Baggerman 

Mw. C. Bax 

Mw. R. v.Barneveld 

Hr. L. Bergman 

Mw. H. v.Blitterswijk 

Hr. S. Blokland 

Hr. G. Blijenberg 

Mw. B. Boekema-de Klerk 

Mw. S. Borgstein-Besseling 

Mw. A. Bosveld-Berben  

Mw. H. Brandt 

Mw. A. Brouwer-Wulterkens 

Mw. B. Brunt-Willering 

Mw. T. de  Bruin-v.Tuil 

Mw. C. ten Bulte-Laponder 

Mw. S. Cramer-Roepa 

Hr. B. Dagdag  

Mw. A. v.Diepen 

Hr. J. Diteweg  

Hr. W. Donker 

Mw. E. v.Dijk 

Hr. M. v.Es    

Mw. S. van Essel 

Hr. J. Freeman 

Hr. J. Geleedst 

Hr. J. Groothuis 

Mw. T. Groothuis-v. d.Struik 

Mw. J. Grijalba 

Mw. T. Hakkert-v.Dooijewaard 

Mw. M. v.d.Hoeven 

Mw. M. Hokken    

Mw. M. Holdinga-Veerman 

Mw. M. v .d. Hurk-de Hingh 

Mw. H. Huygen-Borgstijn  

Hr. E. Idema 

Mw. W. Jacobs-Esther 

Mw. H.  Jaquet   

Mw. G. de Jong-Vendrig 

Mw. C.  Kaashoek-v.Eyk 

Mw. A. de Klerk 

Mw. W. Koopman-v. d.Vliet 

Mw. E. Korf-Schröder 

Mw. A. Kroon-Ooms 

Hr. A. Kundi 

Mw. A. Latour-de Poorter 

Mw. M. v.Leeuwen 

Hr. D.  Libert 

Hr. H. Liefhebber 

Mw. M. Liefhebber-Klein 

Mw. T. v.d. Linden-de Jager 

Mw. F. Matze-Verhoeks 

Hr. A. Middelkoop 

Mw. J. Miedema  

Hr. G. v.Mil 

Mw. W. v.Mil-de Kroon 

Hr. H. Miltenburg 

Mw. L. Mol-v.Leeuwen 

Hr. G. Mur 

Mw. M. Nieuwenhuizen 

Hr. C. Oman 

Mw. L. Pont-Witte 

Mw. C. Prins-Vermeulen 

Mw. R. v.Rooij-v.Hilten 

Hr. R. Rozema 

Mw. C. v.Rijswijk-Claasen 

Hr. A. v.Schie 

Mw. J. Schippers-Loffeld 

Mw. F. Schoenmaker-Smid 

Hr. W. Schouten 

Mw. M. Schouten-Willekens 

Mw. M. Schuurman-v. Duyn 

Mw. A. Seij 

Mw. J. Spoor 

Hr. K. Spronk 

Mw. C. Stam-Copper 

Mw. M. Stap-Brouwer 

Hr. J. Steenpaal 

Mw. M. v.Sterkenburg-Meisztek 

Hr. J. Stouten 

Mw. S. v.d.Tol 

Mw. W. v.Veen-Bosch 

Mw. T. v. d.Veer-Donker 

Mw. J. Veurman 

Mw. H. Vink-Geurts 

Mw. C. Vogels-Klaver 

Mw. H. Vreem 

Hr. K. de Vries 

Mw. A. de Vries-Visser 

Mw. D. v.Vuurde 

Hr. H. Wammes 

Mw. C. v. d.Wiel-v.Straaten 

Mw. C. v.Willigenburg 

Hr. F. v.Willigenburg 

Mw. C. de Wit 

Hr. S. de Wit 

Mw. M. Wijgers 

Hr. M. v.Wijngaarden 

Hr. Th. V.Wijngaarden 

Mw. A. v.Zwam 

Mw. F. v.IJzendoorn-Mekenkamp 



 

 

Klaartje 

 
 

Projectleiding 

Alice de Boer-v.Dam 

 

 

Dagleiders 

Henk Weijenberg 

Bert Nelissen 

Bert Hoekstra 

Koos Boekema 

Marie-Thérèse Schouten-Willekens 

Alice de Boer-v.Dam 

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 

Harry van Dam 

 

 

Wasstraatritten 

Arie Miltenburg 
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Chauffeurs en bijrijders 

Hr. D. v.Barneveld 

Hr. N. Belo 

Hr. H. v.Bemmelen 

Hr. N. Blaauw  

Hr. D. Blom 

Hr. K. Boekema 

Hr. K. Bouman 

Hr. B. Brandt 

Mw. M. Dales 

Hr. T. v.Dam 

Hr. H. v.Dam 

Hr. H. Doop 

Mw. I. Doop 

Hr. A. v.Doorn 

Hr. C. Elzinga 

Hr. G. la Fontaine 

Hr. J. Gademans 

Hr. H. Gerritsen 

Hr. W. Grob 

Mw. I. de Heus 

Hr. P. Hight 

Hr. B. Hoekstra 

Hr. L. Hoevenaars 

Mw. A. Hoevenaars 

Hr. E. de Hoop 

Hr. L. ten Hove 

Hr. C. Huisman 

Mw. C. Jansen-v.Zuilenkom 

Hr. W. Kint 

Mw. V. Kint 

Hr. M. Knoest  

Mw. P. Koekman 

Hr. C. Riens 

Hr. G. Koopman 

Mw. A. Koopman 

Mw. M. Koopmans 

Hr. K. Kragten 

Hr. H. de Kroon 

Hr. A. de Kruif   

Hr. A. Kuipers 

Hr. H. Latour 

Hr. J. Lippinkhof 

Hr. G. de Man 

Hr. H. Miltenburg 

Hr. A. Miltenburg 

Hr. B. Nelissen 

Hr. N. v.d.Oosterkamp 

Hr. J. Oostrum 

Hr. T.v.Oijen 

Hr. P. Peek 

Hr. T. Peek 

Mw. M. Peek 

Hr. F. Pels 

Hr. R. Rozema 

Hr. W. Safi 

Mw. R. Safi 

Hr. Z. v.d.Schagt 

Hr. A. v.Schaik 

Hr. J. Schoonheim 

Hr. J. Schots 

Hr. H. Slabbers 

Hr. C. Sloeserwij 

Mw. L. Sloeserwij-Binee 

Hr. H. Smits 

Hr. P. Spaan 

Mw. S. Spaan 

Hr. K. Spronk 

Mw. W. Steenpaal 

Hr. D. v.Steijn 

Hr. F. v.Stijn 

Hr. E. Teterissa 

Mw. C. Teterissa 

Mw. M. v.Tiel 

Hr. D. v.Uitert  

Hr. M. v.d.Veer 

Mw. S. van ’t Verlaat 

Mw. M. Vervoorn-v.Veen 

Hr. M. Verbeek 

Hr. J. v.Vuurde 

Hr. B. Wammes 

Hr. B. Welle 

Hr. H. Weijenberg 

Hr. M. v.Wyngaarden 

Mw. J. v.Wyngaarden 

Hr. A. v.IJzendoorn 

Hr. J. v.Zoelen 

Hr. J. v.Zutphen 

Mw. C. v.Zutphen 
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Samen Uit 
 

De projectgroep bestaat in 2017 uit:  

Magda Bruin (projectleider); 

Saskia van Essel (plaatsvervangend projectleider/programmering/gastvrouw); 

Wil Lokhorst (financiën/flyers); 

Tonnie Latour (programmering/gastvrouw); 

Suze van der Tol (gastvrouw). 

 

 

 

Facilitaire Dienst 
 

Verantwoordelijke in het projectteam voor de Facilitaire Dienst is: 

Kees Bouman 

Hij wordt bijgestaan door een klein technisch team dat vooral actief is met het reguliere 

onderhoud en kleine klussen.  

Dit team bestaat uit: 

Jacques Stouten; 

Jeroen Steenpaal; 

Willem Oudt (vanaf derde kwartaal). 

 

Leden van het projectteam zijn: 

Kees Bouman (aansturing projectteam) 

Jaap Schots (wagenpark) 

Millie Offermans (kantoor) 

Geerhard Doggenaar (ICT) 

Alice de Boer (Klaartje) 

 

Kantoormedewerkers: 

Greet Rijneker 

Marleen Cuijpers 

Annemarie de Vries 

Joostien Leiwakabessy 

Henk Weijenberg 

Elly Blijenberg 

Inval: Millie Offermans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


