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Colofon
De Stichting is opgericht op 7 april 1978

Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

dhr. J.C.J. van Zutphen
mevr. E.E.M. Doornebal-Deenik
dhr. T. Bouman
mevr. C. Diekerhof
dhr. L.R.M. ten Hove

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:
stichtingsamenverder.com
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Voorwoord
Beste lezers,
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting Samen Verder (SSV).
Het jaar waarin SSV haar robijnen jubileum vierde.
Al die jaren bevordert de stichting
- de zelfstandigheid van ouderen en mensen met een beperking en
- het welbevinden van de (oud) medewerkers van SSV.
Ook dit jaar toonden onze vrijwilligers hun schijnbaar onuitputtelijke
energie. 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.
Bartjes Kringloopcentrum maakt het mogelijk zonder subsidie de projecten (Klaartje, Samen Uit,
80+ reisjes, decemberactie) van SSV te financieren. De mooie opbrengst van Bartje maakt het
zelfs mogelijk via het “Fonds Goede Doelen” andere projecten die gelieerd zijn aan onze
doelstelling te ondersteunen.
Klaartje, vervoer op aanvraag van deur tot deur in Culemborg, is de afgelopen jaren uitgebreid
met het aanbod van ritten naar de ziekenhuizen in de omgeving. Steeds meer wordt gebruik
gemaakt van dit aanbod.
Dit jaar zijn twee nieuwe (langere) bussen aangekocht. Mede om die reden is besloten het
voorterrein van Bartjes Kringloopcentrum te renoveren. De uitvoering zal begin 2019
plaatsvinden. De nieuwe inrichting oogt rustiger, is ruimtelijker en biedt enkele nieuwe
parkeerplaatsen, waaronder een parkeerplaats voor invaliden.
Het beperkte aantal parkeerplaatsen is bedoeld voor de vele bezoekers van Bartjes
Kringloopcentrum. Alleen medewerkers van SSV met een ontheffing mogen parkeren op het
voorterrein van Bartjes Kringloopcentrum.
In de samenleving is vanwege een steeds groter wordende groep ouderen steeds meer behoefte
aan activiteiten met een sociaal karakter, elkaar in een prettige sfeer ontmoeten.
Vanuit die gedachte hebben we met Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC) de 80+
reisjes structureel uitgebreid.
Het project “Samen Uit” is ook gericht op het bevorderen van sociaal contact (in eerste instantie
van onze eigen medewerkers) en blijkt in een behoefte te voorzien.
Het voorkomen van eenzaamheid van ouderen is een maatschappelijke uitdaging. SSV dient te
bezien op welke wijze zij hieraan structureel een bijdrage zou kunnen verlenen.
Een groot deel van onze medewerkers heeft een respectabele leeftijd, maar met elkaar houden we
SSV “Forever Young”.
Alle medewerkers, dank voor jullie 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 mensen met een beperking te
ondersteunen om zelfstandig te kunnen functioneren.

•

Zij doet dit aanvullend op de reguliere hulpverlening.

•

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

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

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.
Aanvragen vervoer naar poliklinieken buiten Culemborg: minimaal 3 dagen van tevoren.
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Project Samen Uit
Het voorkomen van het ontstaan van eenzaamheid onder ouderen. Hierbij richten wij ons
uitsluitend op de eigen (ex) vrijwilligers en hun introducés.

Alle projecten worden administratief begeleid en gepland door de medewerkers van de
Facilitaire Dienst.
Deze medewerkers zijn alle werkdagen tussen 09.00 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

Voorzitter

Penningmeester

Ellien Doornebal Ineke Diekerhof

Secretaris

Bestuurslid

Léon ten Hove

Bestuurslid

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 2018 hebben plm. 116 gasten
deelgenomen aan deze uitstapjes.
Ook in 2018 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.
In 2018 is de heer L.R.M. ten Hove toegetreden tot het bestuur. Hij houdt zich bezig met de PRen Activiteitencommissie.
Mevrouw C. Diekerhof heeft in 2018 te kennen gegeven haar bestuursactiviteiten per
1 januari 2019 te willen beëindigen. Er wordt naar een vervanger gezocht.
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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 2018 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 2018 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
Sinds 2003 zijn jaarlijks aan medewerkers van de stichting speldjes uitgereikt als zij 5, 10, 15,
20, 25, 35 of zelfs 40 jaar betrokken waren bij onze stichting. Tijdens de eindejaars-bijeenkomst
op 15 december 2018 konden ook weer veel speldjes worden uitgereikt aan medewerkers die een
lustrum bereikten als vrijwilliger van onze stichting.
Alle jubilarissen ontvingen een oorkonde, een speld en zij werden in de bloemetjes gezet. De
jubilarissen die zich al 40 jaar voor de stichting hebben ingezet werden benoemd tot erelid.
Het bestuur heeft besloten van dit laatste een traditie te maken.
De jubilarissen in 2018 in aantal:
5 jaar
:
22
10 jaar
:
7
15 jaar
:
12
20 jaar
:
2
35 jaar
:
1
40 jaar
:
3
9

Bartjes Kringloopcentrum
Hoe leg je het uit?
Een stukje schrijven voor het jaarverslag is eigenlijk best moeilijk, want:
Hoe leg je uit hoe vervelend het kan zijn om bananendozen met boeken te krijgen waarvan,
na het uitzoeken, slechts een handvol verkoopbare exemplaren overblijft….
Hoe leg je uit dat er vier dagen per week honderden vuilniszakken kleding worden
gesorteerd, waarbij ongeveer 35% goed genoeg is om in de winkel te hangen….
Hoe leg je uit dat alle spelletjes en puzzels moeten worden gecontroleerd omdat er vaak
pionnetjes, dobbelstenen of puzzelstukjes ontbreken….
Hoe leg je uit dat lakens en slopen soms ongewassen worden ingeleverd….
Hoe leg je uit dat een bankstel , dat jarenlang als krabpaal voor de poes heeft gediend, helaas
niet kan worden meegenomen….
Hoe leg je uit dat we soms een beetje boos zijn omdat bloempotten met een laagje aarde
worden ingeleverd onder het motto “jullie maken toch alles schoon”….
Dat valt niet uit te leggen!

Maar ook:
Hoe leg je uit hoe fijn het is dat klanten klanten blijven, sommigen al bijna 22 jaar….
Hoe leg je uit hoe trots we zijn dat het er dit jaar 39.017 waren…. Een record!
Hoe leg je uit dat wij als ”Bartjes” elkaar letterlijk en figuurlijk op de been houden, hoewel
wij vanwege de leeftijd wel eens struikelen, maar….
Hoe leg je uit dat er gelukkig altijd koffie is waarbij alles, maar dan ook alles, besproken kan
worden, waardoor….
Tja, hoe leg je uit, dat er dag in dag uit een team zeer gemotiveerde mensen - 130! om
precies te zijn - ervoor zorgt dat Bartjes Kringloopcentrum een bekende winkel in de regio
is geworden en dat men van plan is en - dat is heel goed uit te leggen - om nog jaren door te
gaan….
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Onderstaande activiteiten vonden bij Bartje plaats in 2018:
Vergaderingen:

1 x medewerkersvergadering
3 x afdelingshoofdenvergadering
3 x dagleidersvergadering
Gesprekken/bezoeken: De Vrouwencontactgroep van de Open Hof
Secunda, kringloop uit Tiel
12 kleuters van de Kaardebol
Interviews:
Met de Gelderlander
Met de Culemborgse Courant
Fotosessies:
70 medewerkers en klanten van de 700 op de foto in het kader van
700 jaar Culemborg
Dag van de Mantelzorg: Bartjes Kringloopcentrum was gastadres

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

2018

afdeling 1

kleding

28,8%

29,9%

29,7%

30,4%

30,1%

30,9%

afdeling 2

kinderartikelen

2,7%

2,7%

3,0%

3,2%

3,7%

3,6%

afdeling 3

babyartikelen

2,1%

2,0%

2,2%

2,4%

2,5%

3,0%

afdeling 4

elektrische apparaten

4,5%

3,6%

3,5%

3,3%

3,5%

3,4%

afdeling 5

cadeaubonnen

0,1%

0,1%

0,0%

0,1%

0,1%

0,0%

afdeling 6

boeken

6,3%

6,2%

6,1%

6,2%

6,1%

6,4%

afdeling 7
afdeling 8
afdeling 9
afdeling 10
afdeling 11
afdeling 12
afdeling 14
TOTAAL

linnen
huishoudafdeling
BartApart
meubelen
speelgoed/handwerken
diversen
prentenkabinet (v.a.2011)

5,6%

5,4%

5,9%

5,8%

5,8%

5,7%

7,0%

6,6%

6,5%

7,0%

6,7%

7,0%

11,0%

9,7%

11,0%

9,6%

9,6%

9,7%

20,7%

22,2%

20,6%

19,8%

19,7%

17,7%

6,7%

7,0%

7,2%

7,6%

8,1%

8,3%

3,4%

3,1%

2,8%

3,0%

2,9%

2,9%

1,0%

1,6%

1,6%

1,3%

1,3%

1,4%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11

Registratie van door Bartjes Kringloopcentrum in natura ondersteunde goede doelen
2018
Onderdeel
Totaal bedrag
Vluchtelingen
€ 1350,-Schuldhulp
€ 125,50
Project Roemenië
€ 17,50
Project Afrika
€ 15,-Project babypakketten Roemenië en Oekraïne
€ 300,Schoenendoosactie
€ 10,Project crisisopvang kinderen
€ 12,50
Cadeaus
€ 13,75
Goede doelen
€ 278,-Totaalbedrag:
€ 2122,25

Naam:
Youssra el Handouti
Dennis Dool

Danny van Gasteren
Liza Vogels
Joyce Middelkoop
Isabel Middelkoop
Thijs van Hazendonk

Stagiaires gedurende 2018
Periode:
9 februari t/m 6 april
10 t/m 25 april (periode 1)
8 tot 30 mei (periode 2)
5 juni tot 27 juni (periode 3)
idem
26 t/m 29 maart
31 oktober t/m 23 januari 2019
idem
14 september t/m 11 januari 2019

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
12

Klaartje
De VW-bussen van Klaartje worden ingezet voor vervoer binnen Culemborg van ouderen en
mensen met een handicap.
Tevens beschikt de stichting over een VW Caddy voor vervoer van mensen naar poliklinieken in
Tiel, De Meern, Utrecht, Leidsche Rijn en Nieuwegein.
In oktober 2018 heeft Klaartje 2 nieuwe bussen in gebruik genomen. Zij waren nummer 20 en 21
op rij. Beide zijn uitgerust met een rolstoellift en de indeling is verder aangepast aan de eisen van
deze tijd, evenals het logo aan de buitenkant.
Eén oudere bus is behouden voor extra inzet, b.v. bij onderhoud, apk-keuring, bijscholing en
bijzondere activiteiten van de andere bussen.

We rijden 7 dagen per week in de stad van deur tot deur.
Het aantal ritten in 2018 bedroeg 17.893 (waarvan ± 250 naar de poli`s buiten de stad).
Vanwege het 40-jarig bestaan van Stichting Samen Verder berekenden we in de maand april
ritprijzen van 40 cent i.p.v. de gebruikelijke 60 cent.
Veiligheid
Alle chauffeurs en bijrijders krijgen uitgebreide instructies voor ze op de bus mogen rijden.
Hiervoor hebben we 2 instructeurs die hen hierin begeleiden en een rijschoolhouder beoordeelt
tot slot of men geschikt is om op de bus te rijden.
Verjaardagen
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.
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Samenwerking met andere organisaties
In de zomermaanden juli en augustus organiseert Stichting Senioren Collectief Culemborg
(SSCC) de wekelijkse middaguitjes voor senioren van 80 jaar en ouder.
De stichting zorgt voor 2 bussen, chauffeurs en bijrijders.
De overige maanden organiseert SSCC in samenwerking met Stichting Samen Verder 1x per
maand op een zaterdagmiddag een uitstapje voor deze doelgroep.
In 2018 werden 17 uitstapjes georganiseerd. Enkele hiervan werden i.v.m. de grote hitte
geannuleerd. Een enkele keer was er onvoldoende belangstelling waardoor ook deze reisjes niet
doorgingen.
In totaal zijn er 116 deelnemers genoteerd.

De rolverdeling tussen Stichting Samen Verder en Senioren Collectief was als volgt afgesproken
en uitgevoerd:
SSV :
Stelde de routes samen.
Stelde de busjes ter beschikking met doorgaans 2 chauffeurs en 1 begeleider/
bijrijder.
Regelde de financiën: ontving het reisgeld van de deelnemers en betaalde de
gebruikte consumpties aan het restaurant.
Verstrekte namen en telefoonnummers van de chauffeurs/bijrijder.
SSCC :
Zorgde via hun blad “De Kijker” voor informatie aan de doelgroep.
Leverde 1 bijrijder/begeleider.
Zocht naar een geschikt adres voor het nuttigen van koffie/thee.
Verzorgde de administratie van de inschrijvingen.
Stuurde de definitieve deelnemerslijsten en week voor vertrek naar Klaartje.

Stamppotmaaltijd tijdens 80+ uitstapje SSCC
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Medewerkers Klaartje
Het aantal medewerkers is gelijk gebleven Vier personen zijn vertrokken en twee overleden,
terwijl er zes nieuwe medewerkers bij zijn gekomen.
In 2018 konden we een beroep doen op:
88 chauffeurs en bijrijders
7 dagleiders
6 telefonisten
2 instructeurs
1 rijschoolmedewerker
1 projectleider die in teamverband samenwerkt met de medewerkers van kantoor.
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, onverwacht
bezoek.
Ritten met Klaartje aanvragen
Ritten binnen Culemborg kunnen minimaal 1 dag van tevoren op werkdagen van 09.00 12.00 uur worden aangevraagd bij de telefonisten van Klaartje.
Ritten naar poliklinieken buiten Culemborg dienen minimaal 3 werkdagen van tevoren te
worden aangevraagd.
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. Later konden ook introducés deelnemen.

Activiteiten in 2018
19 februari
Film The Help in DFS
Aantal deelnemers: 43
22 juni
Tentoonstelling Mijn stad, mijn schat
School
Aantal deelnemers: 36

13 april
Sing along, Theater aan de Slag
Aantal deelnemers: 46
25 september
Film “Mama mia” in de Fransche School Fransche
Aantal deelnemers: 55

29 oktober
Bloemschikken in Kakelhof
Aantal deelnemers: 26 (excl. gastvrouwen)

Deelnemer workshop bloemschikken

Enkele conclusies n.a.v. de ervaringen:
- 5 Activiteiten per jaar (maximaal 6), o.a. vanwege activiteiten die de PRAC organiseert en
die elders binnen Culemborg plaatsvinden.
- Het blijft belangrijk om actief mensen te informeren. Vooral diegenen die we graag
willen bereiken, moeten persoonlijk worden benaderd.
-Daarnaast informatie gegeven tijdens 2 vergaderingen van chauffeurs. Tijdens een
vergadering van dagleiders van Bartje medewerkers gevraagd om “ambassadeur” van het
project te zijn.
16

- De samenstelling van het team bleef in 2018 ongewijzigd.
- Samenwerking met Klaartje verloopt goed, bezoekers regelen zelf hun vervoer.
- Organisaties/mensen die we programmeren blijken bereid om een scherpe prijs te
hanteren voor het project. Veel goodwill richting de Stichting.
- Maximum aantal bezoekers is ongeveer 50-55. Dit om ervoor te zorgen dat
bezoekers op een persoonlijke manier kunnen worden verwelkomd, traditioneel met
koffie en appeltaart en om de sfeer gezellig en vertrouwd te behouden.
- Medewerkers van de Stichting nemen steeds vaker een introducée mee. Hierbij gaat
het vaak om vrienden/buren waarvoor een uitstapje welkom is.
- In de nieuwsbrief wordt steeds aandacht besteed aan de activiteiten van Samen Uit.
Dit vergroot de bekendheid van het project.
Alle projecten worden administratief begeleid en gepland door de medewerkers van het kantoor.
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Facilitaire Dienst
Tot de taken van de Facilitaire Dienst (FD) behoren:
Projectmanagement en -beheer
Beheer en onderhoud van de gebouwen en het terrein
Beheer en onderhoud van alle installaties
Inkoop van alle middelen en materialen die nodig zijn voor de projecten
Aansturen externe leveranciers
Veiligheid in en om de gebouwen
In 2018 is continu het lopende onderhoud aan gebouwen, inrichting en installaties uitgevoerd. De
staat van onderhoud is voldoende. Er is ingelopen op de klussen- en wensenlijst.
Er zijn in 2018 een beperkt aantal specifieke projecten uitgevoerd:
–
–
–
–
–

Laatste fase kabelgoot door het hele pand van Bartje uitgevoerd
Bordes bij hoofdingang gerepareerd
Camerasysteem uitgebreid
Lekkage kelder verholpen
Zonwering in de gang eerste verdieping van Bartje aangebracht, screens aan
buitenzijde volgen in 2019.

Punten van aandacht in 2018 .
–
Het niveau van de BHV is nog steeds niet optimaal. Met bestuur afgesproken dat er
naar externe oplossingen gezocht gaat worden.
–
De elektrische installatie voldoet nog niet aan de gestelde eisen. Er zijn ook dit jaar
punten verbeterd/gerepareerd. Er is afgesproken dat een eigen medewerker in 2019 in
eigen tempo gebreken gaat inventariseren en oplossen.
–
De extra bus noodzaakt een extra parkeerplaats. Uiteindelijk is besloten dat het beter is
om het hele voorterrein opnieuw in te richten. Werkzaamheden uitgesteld tot begin
2019.
–
Er is ernstige lekkage geconstateerd onder de zonnepanelen. Er wordt met de
leverancier naar een oplossing gezocht. Herstel, in combinatie met deels vernieuwen
dakbedekking, zal begin 2019 worden uitgevoerd.

Voorterrein dat in
2019 wordt aangepast
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PR- en Activiteiten Commissie (PRAC)
Op 7 april vierden we met live muziek het 40-jarig bestaan van de stichting.
Ruim 200 vrijwilligers waren daarbij aanwezig.

Artikel in De Zakengids
Het jaarlijkse uitje vond plaats op 16 mei.
Op deze stralende dag brachten we met 130 vrijwilligers een uitgebreid bezoek aan Burgers’ Zoo
in Arnhem.
Na koffie met gebak en een uitgebreid lunchbuffet, kregen we groepsgewijs een rondleiding door
het park.
Om het 40-jarig jubileum nog eens extra te vieren werd de dag afgesloten met een feestelijk
diner in Tiel.
In het voorjaar kreeg de stichting de gelegenheid om een pagina te vullen in nummer 8 van het
Lek Magazine. De titel was “Al 40 jaar DOOR Culemborgers, VOOR Culemborgers!”. We
ontvingen hierover veel positieve reacties maar jammer genoeg geen aanmeldingen van nieuwe
vrijwilligers.
In het tweede kwartaal werden drie advertorials in de vorm een interview van een halve pagina
geplaatst in de Culemborgse Courant. Hierin was aandacht voor Klaartje, Bartje en het kantoor.
De opzet was om geïnteresseerde lezers hiermee inzicht te geven in de manier van werken van
de Stichting Samen Verder en daarmee vrijwilligers te trekken.
Gedurende de zomermaanden was er op de Markt een pop-up vrijwilligerswinkel, waar de
Stichting ook ruime medewerking aan verleend heeft.
De eindejaarsbijeenkomst op 15 december werd bezocht door 185 collega’s.
44 Jubilarissen, waaronder 2 die zich al 40 jaar voor de stichting hebben ingezet, werden in het
zonnetje en in de bloemen gezet.
De muziek met een meezingprogramma werd verzorgd door Peter Elbertse en zijn bandje.
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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 Smits (Plus) verzorgde voedselpakketten voor
personen met een bijstandsuitkering of een inkomen op dat minimum niveau.
De voorbereidingen van deze actie begonnen al in september.
In 2018 zijn in totaal plm. 500 pakketten en 100 kinderpakketten uitgedeeld of bezorgd.
De werkzaamheden voor deze actie gebeurden in 2018 onder leiding van een nieuw team.
Vrijwilligers van onze stichting en van de kerken hebben deze actie verzorgd.
De diaconieën en onze stichting hebben hiervoor de financiële middelen ter beschikking gesteld.

Interne communicatie
De Nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal of zo vaak als daartoe aanleiding is om actuele
informatie snel met alle medewerkers te delen. De samenstelling van de Nieuwsbrief wordt door
de PRAC verzorgd onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Mede daarom is een bestuurslid
voorzitter van de PRAC.
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Overleg met andere vrijwilligersorganisaties
Het overleg van de vrijwilligersorganisaties, waarin onze stichting ook is vertegenwoordigd,
biedt mogelijkheden om samen met anderen te werken aan het opzetten van nieuwe initiatieven,
het afstemmen van de activiteiten en het uitwisselen van ervaringen tussen de organisaties.
Er is een splitsing gemaakt in een Strategisch Overleg (op bestuurlijk niveau) en een
Afstemmingsoverleg (uitvoerend niveau).
De 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 zijn o.a.:
Schulphulpmaatje, Boogh, Rode Kruis, KBO, Stichting Senioren Collectief Culemborg, Hospice
Nocturne, Zorgcentrum De Betuwe, PCOB Culemborg, De Doenerij, De Witte Schuur,
Elisabethhof, Gemeente Culemborg, Let’s Ruil, Prezzent, Raad van Kerken, Stichting Present,
Syndion, Zonnebloem, Odense Huis.
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Winst- en Verliesrekening

OPBRENGSTEN
Omzet kringloopcentrum
Opbrengst Klaartje
Omzet (zonder BTW)
Koffieverkoop
Rente
Huren
Donaties en giften
Fooien ritten
Totaal opbrengsten

2018

2017

198.917,30
10.615,12
0,00
559,48
291,00
525,00
- 84,70
3.201,25

192.572,43
11.572,50
0,00
537,67
906,88
0,00
13.012,74
2.912,92

214.024,45

221.515,14

KOSTEN
Bartje
Klaartje
Samen Uit
Kantoor/Algemeen
Vrijwilligers
Goede Doelen

26.508,14
50.984,70
1.398,27
101.287,60
39.149,07
11.211,54

26.193,82
46.182,32
547,05
100.341,09
26.085,52
6.792,66

Totaal kosten

230.539,32

206.142,46

AFSCHRIJVINGEN
Materiële/financiële vaste activa
Duurzame vaste activa
Totaal afschrijvingen
SOM VAN DE BEDRIJFSLASTEN
BIJZONDERE BATEN/LASTEN
Voorgaande jaren/verschillen

RESULTAAT

8.606,67
4.985,00

6.211,54
5.545,00

13.591,67

11.756,54

244.130,99

217.899,00

0,00

0,00

- 30.106,54
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3.616,14

BALANS

VASTE ACTIVA

2018

2017 EIGEN VERMOGEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Auto's
Geactiveerde kosten
Duurzame vaste activa

Vrije reserve

2017

133.346,69

177.066,23

260.464,85

189.000,79 Continuïteitsreserve

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00 Onderhoudsreserve

192.973,29

168.404,57

19.878,68 Vervangingsreserve auto's

145.966,14

184.342,35

972.286,12

1.029.813,15

0,00

0,00

0,00

0,00

9.684,38

14.680,02

0,00

4.450,00

9.684,38

19.130,02

981.970,50

1.048.943,17

14.893,68
275.358,53

208.879,47

FINANCIELE VASTE ACTIVA
Renovatie Meerlaan (20 jaar)

2018

40.825,78

54.438,78 SCHULDEN LANG

40.825,78

54.438,78

Leningen o/g

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN KORT
Overlopende posten
Cadeaubonnen in omloop
Omzetbelasting

SCHULDEN KORT
99.488,83
64,50

16.361,71 Nog te betalen
753,21 Omzetbelasting

21.520,00

0,00

121.082,33

17.114,92

562,35

349,80

GELDMIDDELEN
Kas Kringloopcentrum
Kas projectenbureau

750,29

509,75

ABN-AMRO 819770620

16.597,90

56.943,11

ABN-AMRO 812812603

612.43

175.612,43

526.009,91

535.103,91

ASN 929284801
ING Zakelijk

BALANSTOTAAL

170,98

0,0

544.703,86

768.510,00

981.970,50

1.048.943,17
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Jaarrekening 2018
Toelichting Algemeen
De Stichting Samen Verder te Culemborg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 41059404.
De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.
Over de renovatie Meerlaan (20 jaar) waarover een bedrag van € 272.243,29 met de gemeente
overeenstemming is bereikt, wordt gedurende een periode van 20 jaar jaarlijks een bedrag van
€ 13.613,99 (5%) afgeschreven. Bij voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst zal het
nog niet afgeschreven deel (€ 40.825,68) door de gemeente Culemborg aan de Stichting Samen
Verder worden vergoed. Het derde tijdvak van de huurovereenkomst eindigt 31 december 2019.
Aangezien geen gebruik is gemaakt van de opzegtermijn, loopt het huurcontract in ieder geval
tot 31 december 2024.
De continuïteitsreserve is bedoeld ter voortzetting van de projecten bij (tijdelijke) uitval van het
Kringloopcentrum gedurende 4 jaar.
Voor goede doelen is in totaal een bedrag van € 11.211,54 ten laste gebracht van het vermogen.
De Stichting Samen Verder is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daaraan zijn
verschillende belastingtechnische voordelen verbonden. SSV mag o.a. de kostenfictie voor 30
vrijwilligers aanhouden.
Voor de uitvoering van (groot) onderhoud aan het pand Meerlaan 25 is een
onderhoudsvoorziening aangelegd. De omvang daarvan wordt bepaald door het
meerjarenonderhoudsplan. Dit wordt eens per 5 jaar geactualiseerd. In de Winst- en
Verliesrekening is een dotatie aan de onderhoudsvoorziening opgenomen van € 43.796,00.
De werkelijke onderhoudskosten zijn ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht.
In 2015 zijn zonnepanelen en LED-verlichting aangeschaft. De afschrijvingstermijnen zijn
respectievelijk 10 en 3 jaar.
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Goede doelen
In natura vanuit de kringloopwinkel
Zie overzicht op pagina 12.
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 2018
financiële ruimte om goede doelen, die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de
stichting, te ondersteunen.
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. Inmiddels is in 2018 een bedrag van ruim € 1.311,07
gedeclareerd en na goedkeuring door het bestuur uitgekeerd.
Na het overlijden van onze voormalige voorzitter is door zijn bekenden en relaties geld
gedoneerd. Stichting Samen Verder heeft aangeboden de opbrengst van deze donaties te
verdubbelen en ter besteding aan te bieden aan de bewoners van de Elisabethhof. De stichting
heeft over de besteding hiervan regelmatig contact gehad met de familie en de Elisabethhof. In
2018 is de keuze gevallen op een CRDL, een toestel waarmee beter contact kan worden
verkregen met dementerenden.
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 toe te kennen. Intussen is deze aanvraag in 2018 gehonoreerd en
heeft een delegatie van het bestuur van SSV de officiële ingebruikstelling bijgewoond.
Stichting Senioren Collectief Culemborg deed in 2018 een beroep op SSV voor een financiële
bijdrage in de organisatie van de seniorendag in het Oude Stadhuis. Het bestuur stelde hiervoor €
800,-- beschikbaar en keerde dit bedrag ook uit.
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In 2018 verhuisde het Odense Huis naar een nieuwe locatie. De Stichting Samen Verder deed
een bijdrage van € 300,-- in de verhuiskosten.
Het Roosevelthuis vroeg en kreeg een bijdrage van € 450,-- zijnde een tegemoetkoming in het
vervoer van gasten gedurende hun vakantie in het Roosevelthuis.
Werkgroep Ethiopië ISEE afd. Culemborg ontving een bijdrage van € 300,-- voor hun actiedag
t.b.v. blinden in Ethiopië. Als tegenprestatie mocht SSV in een kraam een bordje plaatsen met
daarop een wervende tekst om zich bij SSV te melden als vrijwilliger. Helaas heeft dit voor ons
niks opgeleverd.
Door een bedrag van € 1.500,-- te schenken kon woning 10 van het Zorgcentrum Beatrix alle
deuren bestickeren met afbeeldingen van verschillende deuren. Dit vergroot de herkenbaarheid
van de eigen deuren voor mensen met dementie.
In 2018 verscheen het bijnamenboekje “Aai beur het dak op”. SSV schonk voor deze publicatie
€ 250,-- met de gedachte dat dit boekje in het bijzonder aantrekkelijk is voor Culemborgse
ouderen.
Bianca Schipper deed een beroep op SSV om bij te dragen in haar paardentocht naar Drenthe. De
opbrengst van deze actie zou ten goede komen aan de aanschaf van een zeer kostbare rolstoel
voor haar ernstig gehandicapte vriendin in Drenthe. Omdat de door mevrouw Schipper beoogde
opbrengst van haar actie niet in de buurt kwam van het benodigde bedrag deed zij geen beroep
meer op een bijdrage van SSV.
Aan de decemberactie werd in 2018 € 4.319,19 door SSV bijgedragen.
In de kosten van de 80+ uitstapjes met SSCC heeft SSV in 2018 € 265,10 bijgedragen door
bussen, chauffeurs en bijrijders beschikbaar te stellen.

De reacties van degenen die de ondersteuning ontvingen waren enthousiast en dankbaar. Ook
van de medewerkers van onze stichting kregen we positieve reacties op de bovengenoemde
doelen.
Indien dat mogelijk blijft willen we het ondersteunen van goede doelen continueren.
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Aan allen die ons steunen
Met ongeveer 250 vrijwilligers, zetten wij ons in voor en blijven wij werken aan het welzijn van
ouderen en 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!!

27

