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Colofon
De Stichting is opgericht op 7 april 1978

Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid Bartje:
Bestuurslid Facilitaire Dienst:

dhr. J.C.J. van Zutphen
vacant
dhr. T. Bouman
mevr. E.E.M. Doornebal-Deenik
de heer H.P.J. Kokke

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
website

:
:

info@stichtingsamenverder.com
www.stichtingsamenverder.com
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Voorwoord
Beste lezers,
Het jaarverslag 2019 van Stichting Samen Verder (SSV) is helaas ten gevolge van een niet
adequate financiële administratie later dan we gewend zijn tot stand gekomen. De
penningmeester heeft om die reden pas in juni 2020 een betrouwbaar beeld van de financiële
situatie kunnen presenteren. De financiële administratie is m.i.v. 2020 uitbesteed aan een
administratiekantoor. Daarmee verwachten we een jaar later dan gepland het gewenste financiële
beleid te kunnen invoeren met het opstellen van de begroting 2021.
Het bestuur heeft om SSV toekomstbestendig te maken een proces in gang gezet om ook op andere terreinen langzaam maar zeker aanpassingen te bewerkstelligen. Langzaam maar zeker,
omdat we zo mogelijk alle medewerkers mee willen nemen. Behalve financiën zijn die andere
terreinen de (bestuurlijke en projectmatige) aansturing van het beleid, digitalisering, efficiënte
inzet van de bussen van Klaartje, veiligheid van medewerkers en klanten en de huisvesting van
kringloopcentrum Bartje. Om draagvlak te creëren zijn formele werkgroepen ingesteld, hebben
projectleiders informeel informatie opgehaald bij medewerkers en is via de nieuwsbrief iedereen
uitgenodigd een bijdrage te leveren en op de hoogte gehouden van de voortgang.
Inmiddels weten we dat de Corona-crisis dit proces heeft vertraagd.
Bartjes Kringloopcentrum maakt het mogelijk zonder subsidie de projecten van SSV te
financieren. Het belangrijkste project is het vervoer door Klaartje van deur tot deur voor ouderen
en mensen met een beperking. Daarnaast organiseert SSV de decemberactie (samen met de Raad
van Kerken, de gemeente Culemborg en Caritas) en neemt (financieel) deel aan 80+ reisjes en
het seniorenevent (SSCC).
Via het “Fonds Goede Doelen” worden organisaties en activiteiten die gelieerd zijn aan de
doelstelling van SSV ondersteund.
De doelstelling van SSV is ook in 2019 nog van belang voor de doelgroep:
Het bevorderen van
- de zelfstandigheid van ouderen en mensen met een beperking en
- het welbevinden van de (oud) medewerkers van SSV.
Ook in 2019 toonden onze vrijwilligers hun schijnbaar onuitputtelijke energie. Schijnbaar, want
ook dit jaar moesten we helaas definitief afscheid nemen van enkele collega’s.
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.
Van onze medewerkers is 80% ouder dan 65, 60% ouder dan zeventig, 40% ouder dan 75 en
20% ouder dan tachtig. Anders gezegd; SSV wordt door en voor de eigen doelgroep in stand
gehouden. We zijn zo oud als we ons voelen; SSV “For ever Young”.
Alle medewerkers, bedankt 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:

Project Bartjes Kringloopcentrum
Hergebruik van nog bruikbare artikelen.
Bartjes Kringloopcentrum is geopend:
dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 16.00 uur
zaterdag
10.00 – 13.00 uur
telefoon (0345) 517 680
De kosten voor het uitvoeren van de verschillende projecten kunnen worden betaald uit de opbrengsten van de verkopen in het Kringloopcentrum.

Project Klaartje
Vervoer van ouderen en mensen met een beperking.
Aanvragen vervoer kan op werkdagen tussen 9 en 12 uur. Telefoon (0345) 518300.
Aanvragen vervoer naar ziekenhuizen en poliklinieken buiten Culemborg: i.v.m. de grote vraag
naar dit vervoer raden wij aanvragers aan zo vroeg mogelijk te reserveren.
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Project Samen Uit
Dit project werd opgezet om het ontstaan van eenzaamheid onder ouderen te voorkomen. In eerste instantie richtten wij ons uitsluitend op de eigen (ex) vrijwilligers en hun introducés.
Helaas bleek het steeds lastiger om de eigen medewerkers te enthousiasmeren om de geboden
activiteiten te bezoeken. Een mogelijke reden is dat onze medewerkers voldoende sociale contacten (bij SSV) hebben.
Tegelijkertijd bood de Fransche School in samenwerking met Zorgcentra De Betuwe een vergelijkbaar programma voor ouderen aan.
Toen de coördinatoren van dit project aangaven te stoppen en zich geen nieuwe meldden, werd
besloten het project per 1 juli 2019 te beëindigen.
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Van de bestuurstafel………
Het bestuur bestaat per 31 december 2019 uit de volgende personen:

Jos van Zutphen

Thom Bouman

Ellien Doornebal

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris/Bartje

Hans Kokke

Facilitaire Dienst

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 drie 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.
Half 2019 heeft de secretaris te kennen gegeven te willen wisselen van bestuursfunctie. Zij ambieert de functie van Bestuurslid Bartje. Sindsdien is er naarstig gezocht naar een nieuwe secretaris. Helaas heeft deze zoektocht nog geen resultaat opgeleverd.
Halverwege 2019 trad de heer H.P.J. Kokke aan als Bestuurslid Facilitaire Zaken. Wij begroeten
in hem een bestuurslid met grote bouwkundige en facilitaire ervaring in het bedrijfsleven.
In de loop van 2019 namen we afscheid van de heer L. ten Hove als bestuurslid PRAC.
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 “Vrijwilligers in Zorg en Welzijn” en
“Vrijwilligers in de Praktijk”, platformen 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). Gezamenlijk organiseren we uitstapjes voor mensen ouder dan 80 jaar. Deze vinden met
grote regelmaat plaats. Samen Verder staat financieel garant en stelt haar bussen met chauffeurs/begeleiders beschikbaar.
Om haar doelstellingen te realiseren streeft SSV naar samenwerking. In 2019 zijn we daarvoor
benaderd door Zorgcentra De Betuwe (ZDB), inclusief Flatexpress en stichting ENOA. Uit de
oriënterende gesprekken bleek dat voor alle partijen inclusief de doelgroep samenwerking een
meerwaarde zou kunnen opleveren. Het samenbrengen van organisaties en het overbruggen van
verschillen (hoe gering ook) kost echter tijd. Flatexpress heeft vooralsnog intern meer tijd nodig
om tot samenwerking te kunnen komen. Met ZDB en ENOA wordt naar verwachting in 2020
een overeenkomst gesloten.
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Vrijwilligers in onze stichting
Alle activiteiten binnen onze stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers die vaak vele jaren
actief zijn. Er zijn geen betaalde krachten werkzaam. Dit is uniek en tevens ook de grote kracht
van de stichting.
In 2019 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 2019 ook weer nieuwe medewerkers in onze kring kunnen verwelkomen.
We zijn blij dat we de continuïteit van de verschillende projecten hiermee kunnen garanderen.

Onderstaande grafieken laten de verhouding zien binnen ons medewerkersbestand o.b.v.:
 de verdeling man/vrouw;
 leeftijd;
 dienstjaren.
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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 eindejaarsbijeenkomst
op 14 december 2019 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 2019 in aantal:
5 jaar
:
4 vrijwilligers
10 jaar
:
6 vrijwilligers
15 jaar
:
9 vrijwilligers
20 jaar
:
1 vrijwilliger
25 jaar
:
3 vrijwilligers
30 jaar
:
1 vrijwilliger
40 jaar
:
2 vrijwilligers
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Bartjes Kringloopcentrum
Projectleider:
Plv. projectleider:

mevrouw P.A.M. van Wijngaarden - Van Hemert
mevrouw J.C. van Hoof - Veenstra

Hoe kun je als nieuwe projectleiding goed verwoorden hoe trots je bent om bij Bartje te
kunnen werken.......?
- Trots omdat we 2019 met een goed verkoopresultaat hebben afgesloten.
- Trots omdat er elke week vrijwilligers zijn die voor dit goede resultaat hun inzet gebruiken.
- Trots omdat we veel vrijwilligers hebben met heel verschillende achtergronden.
- Trots omdat er vrijwilligers zijn die jongeren willen begeleiden gedurende hun stage.
- Trots omdat we vrijwilligers hebben met allerlei talenten waarvan wij dankbaar gebruik maken.
- Trots omdat we voor de gemeenschap Culemborg een grote sociale functie hebben.
- Trots omdat we ook verschillende goede doelen kunnen ondersteunen met materialen.
- Trots omdat we een opbrengst hadden van € 237.216,00.
- Trots omdat een klant tegen je zegt: ik kom voor tuinpotten altijd eerst hier kijken voordat ik
naar het tuincentrum ga.
- Trots omdat een klant meldt dat ze speciaal uit Tiel hiernaartoe komt omdat ze ons doel zo
goed vindt.
- Trots omdat er nu 134 vrijwilligers werkzaam zijn.
- Ja, wij zijn ook trots dat we als nieuwe projectleiding zo goed ingewerkt zijn door Noor de
Wit. Zij heeft gedurende 2019 ons meegenomen in het projectleiderschap zodat we goed
voorbereid deze functie in december hebben kunnen overnemen.

Onderstaande activiteiten vonden bij Bartje plaats in 2019:
Vergaderingen:
1x medewerkersvergadering
5x afdelingshoofdenvergadering
4x dagleidersvergadering

Goede Doelen:
Registratie van door Bartjes Kringloopcentrum in natura ondersteunde goede
doelen 2019:
Onderdeel
Vluchtelingen
Schuldhulp
Roemenië
Gambia
Indonesië
Carnavalsbingo voor ouderen
Loterij gehandicapten
Diverse doelen
Totaalbedrag

Totaalbedrag in €
350,00
85,00
750,00
750,00
100,00
46,30
40,00
60,00
2.141,30
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Stagiaires:

Naam
Thijs Hazeldonck
Mustafa Öz
Sahad Navidi
Hanna Räkers
Denise Mulder
Mohammed Agtit
Jens van Beekum

Periode
14-09-2018 t/m 20-01-2019
11-01-2019 t/m 01-05-2019
08-04-2019 t/m 01-09-2019
12-06-2019 t/m 18-07-2019
12-06-2019 t/m 18-07-2019
18-09-2019 t/m 05-04-2020
18-09-2019 t/m 25-01-2020

Om een beeld te geven hoe de verdeling is van de opbrengsten per afdeling in percentages van
het totaal, hieronder het volgende staatje:
Opbrengst in €
70.654,00
7.905,00
6.511,00
8.521,00
17.375,00
14.812,00
18.254,00
22.636,00
39.763,00
20.516,00
7.036,00
3.051,00

Afdeling
Afdeling 1: kleding
Afdeling 2: kinderkleding
Afdeling 3: babykleding
Afdeling 4: elektrische apparaten
Afdeling 6: boeken
Afdeling 7: linnen
Afdeling 8: huishoudelijke artikelen
Afdeling 9: Bart Apart
Afdeling 10: meubels
Afdeling 11: speelgoed
Afdeling 12: diversen
Afdeling 14: prentenkabinet

Wat er verder bij Bartje gebeurde in 2019:
-

Helaas moesten we door overlijden afscheid nemen van 3 medewerkers.

-

Vanaf 7 januari tot 18 januari 2019 boden wij ruimte aan de tentoonstelling “700 gezichten”.

-

Vanaf 8 januari ging het buitenterrein op de schop.

-

In mei is er voor de medewerkers een EHBO-cursus georganiseerd.

-

Op 25 juni werd voor het eerst sinds jaren het kringloopcentrum gesloten vanwege de ondraaglijke hitte.
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-

Op 19 juli werden de sleutels van de nieuwe Bartje bus overhandigd.

- Op 20 september is de Provincie met 20 mensen op bezoek geweest.
-

We hebben 21 nieuwe vrijwilligers ingeschreven.

-

De huidige projectleider heeft afscheid genomen en per 1 december is er een nieuwe leiding
benoemd door het bestuur.

-

De biedkast is geïntroduceerd. Mensen kunnen een maand lang bieden op voorwerpen.

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) 517 680
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Klaartje
Projectleider:
Plv. projectleider:

mevrouw A. de Boer – van Dam
de heer B. Welle

De VW-bussen van Klaartje worden ingezet voor vervoer van ouderen en mensen met een beperking binnen Culemborg van deur tot deur en naar ziekenhuizen in
Tiel, De Meern, Utrecht, Leidsche Rijn en Nieuwegein.
We rijden 7 dagen per week in de stad, van deur tot deur.
Het aantal ritten in 2019 bedroeg 18.984, waarvan 390 naar poli`s/ziekenhuizen buiten de stad,
voor uitstapjes van Stichting Senioren Collectief Culemborg en van De Zonnebloem.
Veiligheid
In het kader van de veiligheid krijgen alle chauffeurs en bijrijders uitgebreide instructies voor ze
op de bus mogen rijden.
Hiervoor hebben we twee instructeurs die hen hierin begeleiden en een rijschoolhouder beoordeelt tot slot of men geschikt is om op de bus te rijden.
Hiervoor hebben we twee instructeurs (intern) die hen hierin begeleiden en een rijschoolhouder
(extern) beoordeelt tot slot of men geschikt wordt bevonden om op de bus te rijden.
Verjaardagen
Alle medewerkers van de Stichting Samen Verder krijgen op hun verjaardag een felicitatiekaart
en een attentie.
Deze worden tijdens de ritten door de chauffeurs bij de jarigen thuisbezorgd.
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Medewerkers Klaartje
Het aantal medewerkers is in 2019 gelijk gebleven Vier personen zijn vertrokken en twee overleden, terwijl er zes nieuwe medewerkers bij zijn gekomen.
In 2019 konden we een beroep doen op:
88 chauffeurs en bijrijders
7 dagleiders
6 telefonisten/planners
2 instructeurs
2 rijschoolmedewerkers
2 projectleiders die in teamverband samenwerken 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. Echter, gezien de grote vraag naar dit type vervoer, is het verstandig deze ritten zo
vroeg mogelijk aan te vragen.
Telefoon 0345 - 518 300.
Samenwerking met andere organisaties
In de maanden juli en augustus organiseert Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC)
wekelijkse middaguitjes voor senioren van 80 jaar en ouder. De overige maanden organiseert
SSCC in samenwerking met Stichting Samen Verder 1x per maand op een zaterdagmiddag een
uitstapje voor deze doelgroep.
Samen Verder staat financieel garant en stelt haar bussen met chauffeurs/begeleiders beschikbaar.
De uitstapjes kunnen bestaan uit b.v. een rondtoer door de omgeving met als onderbreking op
een aantrekkelijke locatie koffie/thee drinken (uiteraard met gebak), erwtensoep eten, een vaartochtje, pannenkoeken eten, etc.

Woerden restaurant De Dukdalf

Mooie geveltjes in Oudewater
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Samen Uit
Projectleider: mevrouw S. van Essel
Samen Uit is een project dat opgestart is om sociaal contact voor ouderen te bevorderen en eenzaamheid te voorkomen. Uit landelijk onderzoek bleek nl. dat eenzame ouderen zeer moeilijk
nog te bereiken zijn. Het project biedt een verscheidenheid van activiteiten en is gericht op de
eigen medewerkers en hun introducés.
Helaas werd steeds lastiger om medewerkers te enthousiasmeren om de geboden activiteiten te
bezoeken. Wellicht omdat onze medewerkers voldoende sociaal contact hebben.
Tegelijkertijd bood de Fransche School in samenwerking met Zorgcentra De Betuwe een vergelijkbaar programma aan.
Toen de coördinatoren van Samen Uit stopten en geen anderen zich aandienden, is besloten het
project per 1 juli te beëindigen. In de eerste helft van 2019 hebben nog twee activiteiten plaatsgevonden.
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Decemberactie
Stichting Samen Verder organiseert in samenwerking met de Raad van Kerken en met medewerking van de gemeente Culemborg, Werkzaak en Giel Smit (Plus) jaarlijks de decemberactie.
Daarmee willen wij voor stadsgenoten die het in financieel opzicht niet gemakkelijk hebben (minimum inkomen), in december een extraatje verzorgen in de vorm van een voedselpakket.
De uitnodiging om deel te nemen aan de decemberactie wordt aan de doelgroep gestuurd door de
gemeente Culemborg en Werkzaak.
Buiten de doelgroep zijn er meer stadsgenoten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Deze
proberen we te bereiken via een aantal maatschappelijke organisaties: de Raad van Kerken,
ElkWelzijn, SchuldHulpMaatje Culemborg en de basisscholen. Zij verspreiden een beperkt aantal
uitnodigingen.
In 2019 zijn ook De Voedselgroep en Stichting Hulpgroep Laag Inkomen (SHLI) betrokken in de
verspreiding van de uitnodigingen. Deze organisaties krijgen na afloop van de decemberactie ook
de overgebleven goederen.
De netto kosten van het project worden gedragen door de Raad van Kerken, Caritas en SSV. Jaarlijks wordt het project met alle deelnemende partijen geëvalueerd en financieel verantwoord.
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Public Relations- en ActiviteitenCommissie
De commissie Public Relations en Activiteiten (PRAC) heeft in 2019 drie 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 tenminste ieder kwartaal en zo vaak als daartoe aanleiding is om actuele informatie snel met alle medewerkers te delen. Om de eensgezindheid te bevorderen heeft het
bestuur in overleg met de projectleiders besloten dat via de nieuwsbrief informatie naar alle medewerkers wordt verstuurd.
De samenstelling van de nieuwsbrief wordt door de commissie verzorgd onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Mede daarom is een bestuurslid voorzitter van de PRAC.
Externe communicatie:
 Onze stichting participeert in het georganiseerd overleg met andere vrijwilligersorganisaties
en de gemeente.
 Om de stichting onder de aandacht te brengen,
o Is een advertentie opgenomen in:
 de gemeentegids
 het blad van de Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC) en de
KBO/PCOB
 het Beterboek voor kinderen in het ziekenhuis Rivierenland
o Zijn artikelen geplaatst in de Culemborgse Courant, op Facebook en op de website.
 Dinsdagmorgen 17 september vergaderde het College van B&W in onze bestuurskamer.
Daarna heeft het College met bestuur en (plaatsvervangend) projectleiders de lunch gebruikt.
Tijdens de lunch werd een presentatie getoond.
 Werkbezoek 20 september brachten CDA leden van de landelijke, provinciale en plaatselijke
fractie een werkbezoek aan SSV, zij kregen een presentatie over SSV en een rondleiding in
Bartjes kringloopcentrum.
Evenementen:
 Woensdag 15 mei werd ons jaarlijkse uitje georganiseerd. Dit keer met honderdveertig (140
!) medewerkers naar de Maasplassen; een gebied tussen Maasbracht en Roermond.
 De Eindejaarbijeenkomst werd zaterdag 16 december, zoals gebruikelijk, in danscentrum
Van Hattem gehouden. De middag werd opgeluisterd door de twintigkoppige Big Band Kapel uit Tiel. Zij vermaakten de ca. 150 aanwezigen met prachtige optredens tussen alle huldigingen en toespraken.
Zestig (!) medewerkers werden gehuldigd. Zij ontvingen allemaal een oorkonde, cadeaubonnen en een bos bloemen.
Klaartje en Bartje kwamen Noor de Wit, die 1 december afscheid als projectleider van Bartje
had genomen, in het zonnetje zetten.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd gezellig teruggekeken op het afgelopen
jaar.
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Facilitaire Dienst
Projectleider: de heer H.P.J. Kokke
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 en aannemers.
- Veiligheid in en om de gebouwen.
De facilitaire dienst bestaat momenteel uit drie personen.
In 2019 is het contractonderhoud aan gebouwen, inrichting en installaties uitgevoerd.
Het betreft m.n. de Cv-installatie, de goederenhijsinstallatie, de inbraakbeveiligingsinstallatie,
de automatische deuren en het tuinonderhoud.
De staat van onderhoud is op dit moment voldoende, maar er zijn twijfels of dit ook in de toekomst, met name voor het kantoorgebouw, te handhaven is.
Door Facilicom is derhalve in het najaar van 2019 een nieuw MeerJarenOnderhoudsPlan
(MJOP) opgesteld. Met de gemeente Culemborg zijn gesprekken gaande m.b.t de financiering en
uitvoering van het MJOP.
Tevens is bij de fa. Sikkens schilderadvies opgevraagd. De komende jaren wordt dat schilderadvies opgevolgd.
Al enkele jaren zong het plan rond over het plaatsen van een goederenlift in of tegen het gebouw
om goederen naar de verdieping te brengen. Op basis van een uitgebreid onderzoek in 2019,
waarbij duidelijk werd dat de kosten hiervan aanzienlijk zouden zijn, is besloten hiervan af te
zien.
Tevens is gekeken naar de (on)mogelijkheden van energiebesparende maatregelen, ook omdat
door medewerkers de temperatuur in de gebouwen, zowel in de zomer als in de winter, niet altijd
als aangenaam wordt ervaren. In hoeverre effectuering van plannen in 2020 kan plaatsvinden
wordt nog bekeken. Hierbij spelen in belangrijke mate de toekomstplannen van de gemeente Culemborg mee daar waar het de energiemaatregelen in het kader van “Culemborg van het gas af”
betreft.
De elektrische installatie voldoet nog niet aan de gestelde eisen. In 2019 is de installatie op diverse punten verbeterd c.q. gerepareerd. In 2020 verdient dit verdere aandacht.
Het kantoorgebouw heeft ernstige gebreken, m.n. de kozijnen vertonen veel houtrot. Onderzoek
is gaande naar betaalbare maatregelen om de levensduur van het kantoorgebouw, m.n. de kozijnen, te verlengen zodat huisvesting van het kantoor op deze plek voor een aantal jaren zeker gesteld kan worden.
Er is in 2019 een aantal specifieke projecten uitgevoerd:
- Schilderwerk oostgevel kantoor
- Herinrichting parkeerterrein
- Lekkage dak verholpen en zonnepanelen herplaatst, dakluik geplaatst
- Camerabeveiligingssysteem uitgebreid
- Screens aan buitenzijde kringloopwinkel Bartje aangebracht
- De buitenverlichting is uitgebreid
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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 Netwerk Vrijwilligers Zorg en Welzijn 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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JAARREKENING 2019
TOELICHTING ALGEMEEN
De Stichting Samen Verder te Culemborg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nr. 41059404.

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.
Over de renovatie van Meerlaan 25 waarover voor een bedrag van € 272.243, 29 met de gemeente overeenstemming is bereikt, wordt gedurende een periode van twintig jaar jaarlijks een bedrag
van € 13.613,00 (5%) afgeschreven. Bij voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst zal
het nog niet afgeschreven deel (€ 27.212,78) 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.
In 2019 is wederom een investering uitgevoerd welke in overleg en met goedkeuring van de gemeente Culemborg heeft plaatsgevonden. Deze investering zal ook in 20 jaar worden afgeschreven.
Deze investering betreft: terreinrenovatie Meerlaan 25: € 45.173,62.
De afschrijving is becijferd op € 2.258,68 per jaar. Het nog niet afgeschreven deel bedraagt per
ultimo 2019: € 42.914,94.
De continuïteitsreserve is bedoeld ter voortzetting van de projecten bij (tijdelijke) uitval van de
Kringloopwinkel gedurende 4 jaar.
Voor Goede Doelen is in totaal een bedrag van € 6.209,00 ten laste gebracht van het eigen vermogen.
Stichting Samen Verder is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daaraan zijn verschillende belastingtechnische voordelen verbonden:
1. SSV mag o.a.de kostenfictie voor dertig vrijwilligers aanhouden.
2. Een ANBI betaalt geen erfbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen.
3. Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
4. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
5. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een
gift aan een ANBI.
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 in de 5 jaar geactualiseerd.
Conform de actualisering van 2019 wordt in de verlies- en winstrekening een dotatie aan de
onderhoudsvoorziening opgenomen van € 41.663,52.

20

In 2015 zijn zonnepanelen en LED verlichting aangeschaft. De afschrijvingstermijnen waren
respectievelijk tien en drie jaar.
In 2019 hebben activeringen plaatsgevonden welke als volgt zijn opgebouwd:
€ 15.637,00
- 3.386,11
- 1.114,00
534,00

Aanpassingen dak t.b.v. zonnepanelen
Windvaste screen zonwering
AED
Uitbreiding camerasysteem

De afschrijvingstermijnen zijn aangepast met ingang van 2019 en luiden voor de zonnepanelen 8 jaar en voor de overige posten 5 jaar.
T. Bouman
Penningmeester
Juli 2020
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BALANS

VASTE ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
Bedrijfsauto's
Duurzame vaste aktiva

FINANCIELE VASTE ACTIVA
Renovatie Meerlaan (20 jaar)
Renovatie Terrrein Meerlaan (20 jaar)

VLOTTENDE AKTIVA
VORDERINGEN KORT
Overlopende posten
Kadobonnen in omloop
Omzetbelasting

GELDMIDDELEN
Kas Kringloopcentrum
Kleine Kas Kringloopcentrum
Kas Projectenbureau
ABN/AMRO 819770620
ABN/AMRO 812812603
ING zakelijk
ASN929284801
Vooorrad muntgeld

BALANSTOTAAL

2019

2018

282.451,09
30.803,94

260.464,85
14.893,68

313.255,03

275.358,53

27.212,78
42.914,94

40.825,78
-

70.127,72

40.825,78

17.134,60
-

99.488,83
64,50
21.529,00

17.134,60

121.082,33

2.055,00
252,16
726,34
25.385,67
28.002,00
2.971,26
525.000,00
358,30

562,35
750,29
16.597,90
612,43
170,98
526.009,91
-

584.750,73

544.703,86

985.268,08

981.970,50

EIGEN VERMOGEN

Vrije reserve
Continuiteitsreserve
Onderhoudsreserve
Vervangingsreserve bedrijfsauto's

SCHULDEN KORT
Nog te betalen
Omzetbelasting
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2019

2018

95.601,84
500.000,00
215.914,27
151.934,90

133.346,69
500.000,00
192.973,29
145.966,14

963.451,01

972.286,12

21.817,07
-

9.684,38
-

21.817,07

9.684,38

985.268,08

981.970,50

WINST- EN VERLIESREKENING

2019

2018

197.747,08
11.587,71
137,10
-195,00
527,00
3.126,40
545,74

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

213.476,03

214.024,45

26.194,30
56.330,56
93.425,53
23.679,38
700,82
6.209,00

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

206.539,59

230.539,32

23.573,76
7.494,53

8.606,67
4.985,00

31.068,29

13.591,67

D SOM VD BEDRIJFSLASTEN

237.607,88

244.130,99

E RESULTAAT

-24.131,85

-30.106,54

A OPBRENGSTEN
Omzet Kringloop
Omzet Klaartje
Rente
Huren
Donaties en Giften
Fooien ritten
Koffie

B KOSTEN
Bartje
Klaartje
Kantoor/Algemeen
Vrijwilligers
Samen Uit
Goed Doelen

C AFSCHRIJVINGEN
Materiele/financiele vaste activa
Duurzame vaste activa
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Goede doelen 2019
In natura vanuit de kringloopwinkel
Voor diverse kleine goede doelen werd € 2.141,30 beschikbaar gesteld.
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 2019
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. In 2019 is geen beroep gedaan op een financiële bijdrage. Wel hebben
gesprekken plaatsgevonden om te bezien of en hoe we tot samenwerking kunnen komen.
Het Roosevelthuis vroeg en kreeg in 2019 een bijdrage van € 450,-- zijnde een tegemoetkoming
in het vervoer van gasten gedurende hun vakantie in het Roosevelthuis. In 2020 zullen wij, als
weer een beroep op het Goede Doelenfonds van SSV wordt gedaan, dit verzoek heroverwegen.
Niet duidelijk is wat de link is tussen SSV en het Roosevelthuis.
Bianca Schipper deed in 2018 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. Inmiddels is in 2019 het streefbedrag (bijna) gehaald
waardoor SSV alsnog het toegezegde bedrag van € 300,-- bij heeft gedragen.
Aan de decemberactie werd in 2019 € 3.561,07 door SSV bijgedragen.
In de kosten van de 80+ uitstapjes met SSCC heeft SSV 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
Algemeen Nut Beogende Instelling.

Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting!
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