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s t i c h t i n g

Geachte lezer, 
Geachte lezer,
Voor u ligt het jaaroverzicht 2018 van de stichting Haspadie K.G.K.
(JohanniterHulpgroep). Het gaat in het eerste deel over de werkzaamheden van de
stuurgroep en de drie afdelingen. De coördinatoren hebben weer één en ander voor u op
papier gezet. Vanwege de ANBI status van de stichting Haspadie K.G.K (Johanniter
hulpgroep) is in dit jaaroverzicht ook weer een verantwoording opgenomen w.b.t. de
financiën.
Het doel van onze vrijwilligersorganisatie ‘de stichting Haspadie Kerkelijke Gemeenten
Katwijk.(Johanniter Hulpgroep)’ is ‘tijdelijk aanvullende of vervangende hulp, (respijt)zorg en
aandacht bieden aan ieder medemens die werkelijk om het hand zit.’ Ons werkgebied is daarbij
voornamelijk Katwijk aan Zee.
De werkzaamheden van de Haspadie afdelingen Thuiszorg, Terminale Thuiszorg en
Dagopvang-activiteiten worden bepaald door de hulpaanvragen die de coördinatoren ontvangen.
Iedere hulpaanvraag wordt door hen serieus genomen en iedere hulp- aanvrager (ongeacht
achtergrond en levensvisie) proberen we door het inzetten van één of meerdere Haspadie
vrijwillig(st)ers de helpende hand te bieden. Dat betekent ook dat iedere hulpaanvrager door de
vrijwillig(st)er wordt gerespecteerd. Er wordt niet geëvangeliseerd, tenzij er geloofsvragen worden
gesteld.

Naast de eenmalige en kortdurende hulpaanvragen wordt er ook veel langdurig
vrijwilligerswerk gedaan. We denken dan aan:
1. het regelmatig bezoekwerk en maatjeswerk, al dan niet ter ondersteuning
van de mantelzorgers.
2. het gastvrouw zijn bij Groepswonen en het Klein Schalig Woonproject ‘t
Roefje in zorgcentrum Salem.
3. de vijf teams van de twee Haspadie inloophuizen, waarvan de deuren al
meer dan 12 jaar open gingen voor gasten die behoefte hebben aan
contact.
4. enkele vrijwilligsters die al heel wat jaren in verpleeghuis Overduin komen
voor cliënten die daar de dagopvang bezoeken.
5. de ingezette maatjes , de kook - en de naaivrijwilliger en de gastvrouwen
bij De Reling, een begeleid wonen locatie van stichting De Steenrots.
Dankbaar zijn we voor het vertrouwen van de hulpaanvragers en/of hun eventuele
mantelzorgers en van de gasten van de twee Haspadie inloophuizen. Daarnaast
bedanken de andere hulpverleners en zorginstellingen die een beroep op ons deden:
Curadomi, Marente, Buurtzorg, De Duinrand (DSV) en Het Welzijnskwartier voor de
goede samenwerking en de hulpaanvragen die we ook via hen ontvingen. Ook denken
we aan mevrouw W. Dijkhuizen (contactpersoon van huize Salem) voor de goede

contacten i.v.m. de ingezette Haspadie vrijwilligsters op Groepswonen en in K.S.W. ‘t
Roefje en aan mevrouw A. Stout die contactpersoon is vanwege onze werkzaamheden in
De Reling.
Graag bedanken we onze donateurs en sponsoren. Van alle giften, groot en klein, maken
we dankbaar en op een zo verantwoord mogelijke wijze gebruik. Zo kregen we de
financiën weer rond w.b.t. het vrijwilligerswerk. We noemen hier ook graag de firma
Lakeman liften die het voor de zevende keer mogelijk maakte bijzondere aandacht te
schenken aan de vrijwillig(st)ers. Maar ook andere bedrijven boden kortingen en/of zelfs
hun producten gratis aan. Dit alles ervaren we als hartverwarmende waardering voor het
werk dat we doen. Hierdoor was iets extra’s mogelijk voor bijvoorbeeld de gasten van de
inloophuizen, maar ook voor een traktatie tijdens overlegmomenten en vergaderingen.
Dit jaar organiseerde de stuurgroep opnieuw 3 bijeenkomsten voor de drie afdelingen.
Daarin staan ontmoeting, bemoediging, educatie en overleg
van de stuur- en
werkgroepen centraal. Daarnaast organiseerden de coördinatoren voor hun eigen afdeling
ook de nodige overlegmomenten en vergaderingen.
Aan het begin van 2018 waren officieel 133 Haspadie-vrijwillig(st)ers ingeschreven en
aan het eind van het jaar kwam de teller op 131. Van deze 131 vrijwilligers zijn er 13
vrijwilligers op twee of zelfs drie afdelingen actief. Wel waren er ook dit jaar enkele
vrijwilligsters door ziekte niet in staat vrijwilligerswerk te doen. We hopen op en bidden om
een voorspoedig herstel. Ook dit jaar waren er weer rond de twaalf vrijwilligers, die bij
bepaalde activiteiten de helpende hand boden, zonder ingeschreven te zijn.
Dit jaar waren er vijf jubilarissen. Het waren de dames S. van Vliet en S. Breeuwsma,
die meer dan 12 ½ jaar actief waren. En de dames M. de Jong, L. Meijvogel en C. van
der Weijden die zelfs 30 jaar vrijwilligerswerk deden.
Tijdens de decemberbijeenkomst ontvingen 7 vrijwilligsters onder het toeziend oog van
Dhr. Citters van Johanniter Nederland hun Johanniterspeld. Dit betekent dat ze minimaal
een jaar actief waren en vanaf nu herkenbaar als Johanniterhulp hun vrijwilligerswerk
kunnen voortzetten.
De urenlijsten van de stuur- en werkgroepen van de 3 afdelingen telden in 2018 totaal
13.243 uur. Opgetelde uren kunnen/ zullen eer voor mensen in de hand werken, maar
geven ze niet veel meer ontelbare redenen om de Heere dankbaar te zijn?
Komt maakt God met mij groot.
Verbreidt, verhoogt, met hart en stem,
de nooit volprezen Naam van Hem.

Mevrouw G.A. Geene

DE HASPADIE STUURGROEP
De stuurgroep bestond in 2018 uit 9 leden: de voorzitter, de secretaresse, de
penningmeester, 3 coördinatoren Haspadie Thuiszorg, 2 coördinatoren Haspadie
Terminale Thuiszorg en 2 coördinatoren Haspadie Dagopvang-activiteiten. Hierbij
opgemerkt dat de voorzitter een dubbele functie bekleedt.
Mevrouw T. Evertse trad halverwege 2018 af als secretaresse. Mevrouw T. van der Meij
nam haar plaats in. Voor de afdeling Haspadie Thuiszorg werd een derde coördinator
benoemd: mevrouw D. Hoek.
STUURGROEPLEDEN
Voorzitter:
Mevrouw G.A. Geene

Penningmeester / tevens postadres:

Mevrouw C. van der Weijden
J.W. Frisodreef 19, 2224 BC
Secretaresse:
Mevrouw T. van der Meij (vanaf sept. 2018)

Coördinatoren
van de Haspadie Thuiszorg:
Mevrouw M. van Duijvenbode
Mevrouw J. Verdoes
Mevrouw D. Hoek (vanaf maart 2018)

van de Haspadie Terminale Thuiszorg:
Mevrouw J. van der Plas
Mevrouw S. van Vliet
van de Haspadie Dagopvangactiviteiten:
Mevrouw G.A. Geene
Mevrouw J. Klok

INTERN VERGADERWERK
● De stuurgroep kwam in het jaar 2018 weer tien keer bij elkaar. Agendapunten
waren de hulpaanvragen en vrijwilligersinzet per afdeling. Onderdeel was ook
steeds weer het organiseren van bijeenkomsten ter bemoediging van de
vrijwilligsters en een stukje educatie ter ondersteuning van het werk. Er was
aandacht voor externe vergaderingen, PR mogelijkheden, folders, katernen, de
jaarverslagen etc.
● De boekhouding van 2017 en bijbehorende stukken werden in bijzijn van de
voorzitter en de penningmeester op 12 april 2018 gecontroleerd door twee
competente leden van de Algemene Diaconie van de Hervormde Gemeente.
Voorafgaand werd de boekhouding nagezien door een accountant. Dubbele
controle dus. We zijn er dankbaar voor.
● De statutair verplichte stuurgroepvergadering was dit jaar op 15 mei. De
jaarverslagen 2017 werden goedgekeurd, de penningmeester gedechargeerd en
het functioneren van de stuurgroep onder de loep genomen. Mevrouw J. van der
Plas was aftredend en herkiesbaar. Zij heeft zich weer beschikbaar gesteld voor
een volgende periode.
DE ALGEMENE BIJEENKOMSTEN
1. De Voorjaarsbijeenkomst werd gehouden op 18 april in De Beslagkom. De maaltijd
daar werd mogelijk gemaakt door een donatie van de firma Lakeman liften voor de

vrijwilligsters. Dit samen-zijn stond in het teken van ontmoeting, verbondenheid en
dankbaarheid. We dachten na over het fundament van ons leven en werk : “Wij
hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad,”.
2. De Najaarsbijeenkomst werd gehouden op dinsdag 18 september. De spreekster
was Mevrouw A. Diepenveen van de NPV. Het thema van de avond was
“Ouderenmishandeling”. Er waren bloemen en een attentie voor twee 12 ½ jaars
jubilarissen,
mevrouw S. Breeuwsma (TZ) en mevrouw S. van Vliet (TT).
Bijzondere aandacht was er voor de dames M. de Jong (DA), L. Meyvogel (TH) en
C. van der Weijden (penningmeester). Zij waren deze avond meer dan 30 jaar bij
de organisatie betrokken. Na afloop van de avond was er gelegenheid elkaar te
ontmoeten onder het genot van een heerlijk ijsbuffet gesponsord
door
voornoemde firma en bakker Verdoes.
3. De Decemberbijeenkomst werd op vrijdag 14 december gehouden in het
Kerkhaventje. Het thema was '' Gezegend Hij Die komt''. Zo vierden we met elkaar
de geboorte van Gods Zoon. Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst
werden onder het toeziend oog van Jhr. drs. A.J. van Citters zeven
Johanniterspelden uitgereikt. Nieuwe spelddragers zijn: mevrouw J. Jonker
(DA/SA), mevrouw A. Kuijt (DA/ IH), mevrouw Van der Plas-van der Marel (TZ),
mevrouw A. van der Meij (DA/ RE), mevrouw J. Pluimgraaf (DA/ SA) en mevrouw
J. Verdoes (ST). Als eindejaarsattentie ontvingen de stuur- en werkgroepen een
VVV bon en een kerstkrans.
EXTERNE VERGADERINGEN/ BIJEENKOMSTEN
Een deel van de stuurgroep bezocht:
● bezocht een OVPT (Overleg Vrijwillige en Professionele Thuiszorg) in huize
Callao;
● bezette samen met de VPTZ in augustus een kraam op de Zorgmarkt;
● en nam deel aan een gemeentebreed overleg over “de Toekomst van Katwijk” om
met name de eenzaamheid in Katwijk tegen te gaan. Het overleg kreeg in 2019
een vervolg “Meet- up #4”.
PUBLIC RELATIONS
● De folder werd opnieuw aangepast, besteld en breed verspreid;
● De kerkenraden/diaconieën kregen per post een aantal folders, een begeleidend
schrijven met een uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst, en de link naar
website voor het jaarverslag;
● Het 5 jarig contract flatscreens met PR informatie in beide bibliotheken liep ten
einde. We hebben nu een contact met drukkerij en uitgeverij Verhagen. Twee keer
in de maand staat er een advertentie in Katwijk Speciaal. Wisselend wordt
informatie gegeven over de drie Haspadie afdelingen en de Haspadie
inloophuizen;
● Ook staan onze gegevens in de kerkbodes van de H.H.K., Chr. Ger. Kerk en de
P.K.N. en kan er wekelijks kopij aangeleverd worden;
● De website www.haspadiekgk.nl is nog steeds in de afgeslankte vorm te bekijken
en werd waar nodig up-to-date gehouden;
● Op de website van de P.K.N. en H.H.K. wordt de Haspadie K.G.K. en de website
ook vermeld.

WERK AAN DE WINKEL
Na een hulpaanvraag volgt meestal een intakegesprek met de hulpaanvrager en/of de
mantelzorger en de benaderde coördinatoren. Na dit gesprek worden afspraken gemaakt
en een voorlopige toezegging gedaan. Daarna worden vrijwillig(st)ers benaderd en zo
mogelijk ingezet. Als dit niet lukt, wordt in verschillende kerkbodes een oproep geplaatst.
Tot onze vreugde wordt hier meestal op gereageerd. Nieuwe vrijwilligsters worden
bezochten, maar ook ingeschreven. Zij ontvangen de nodige informatie én de Haspadie
basis-infomap met o.a. de regels en richtlijnen van de organisatie. Dit jaar hebben we
geen hulpaanvraag terug moeten geven omdat er geen vrijwilligster te vinden was.
DIGITALISERING
De stuurgroep heeft “een digitaal kantoor”. Daar worden alle belangrijke gegevens
opgeslagen. Iedere afdeling heeft ook een eigen mailbox, waar bijvoorbeeld hulpaanvragen naar toe gestuurd kunnen worden. Hier wordt al meer gebruik van gemaakt,
maar de meeste hulpaanvragen worden toch telefonisch gedaan. Dit jaar werd i.v.m. de
AVG extra gelet op de beveiliging van de persoonlijke gegevens. Dit werd vastgelegd in
de Privacyverklaring van de Stichting Haspadie K.G.K. ( Johanniter Hulpgroep).
VRIJWILLIGERSUREN 2018
Door de stuurgroep, bestaande uit voorzitter, secretaresse, penningmeester en
afdelingscoördinatoren werd 916 uur vrijwilligerswerk ingevuld. Dit is exclusief de uren
van de coördinatoren van de Haspadie Terminale Thuiszorg. Die staan vermeld in het
jaarverslag van de Terminale Thuiszorg, omdat de uren van de coördinatoren en de
vrijwilligsters nauw met elkaar verbonden zijn.

DE HASPADIE AFDELINGEN :
THUISZORG
Het doel van de Haspadie Thuiszorg is iedereen in de thuiszorgsituatie te helpen. De
vrijwillig(st)ers helpen wie werkelijk om het hand zit en hulp, zorg en/ of aandacht nodig heeft.
Het helpen in de ruimste zin van het woord
● is eenvoudig en doorgaans tijdelijk van aard;
● gebeurt als geen andere helpers aanwezig zijn;
● bedoelt eventueel ook mantelzorgers te ontlasten.

DE VRIJWILLIG(ST)ER
Het team van de afdeling Thuiszorg bestond eind 2018 uit 48 vrijwilligsters inclusief onze
klusjesmannen. Er namen er in de loop van het jaar afscheid en er kwamen er weer bij.
Het aantal nam in vergelijk met vorig jaar uiteindelijk met 1 vrijwilliger toe. Een klein
aantal vrijwilligers was langdurig ziek. Toch konden we telkens voorzien in de nieuwe
hulpaanvragen. Veel vrijwilligsters doen langlopend vrijwilligerswerk.

DE WERKZAAMHEDEN VAN DE COÖRDINATOREN.
Naast onze intakegesprekken zowel met nieuwe vrijwilligsters als met de hulpaanvragers
werd telkens bekeken hoe we hulp konden aanbieden, wat niet altijd makkelijk was.
Verder bezochten we bijeenkomsten met andere zorginstanties en gemeenteavonden.
En waren we nauw betrokken bij de Haspadie-bijeenkomsten.
DE HULPAANVRAGEN
In 2018 kregen we als coördinatoren van de Thuiszorg 25 hulpaanvragen o.a.
ziekenhuisbegeleiding, klussen in en rond het huis, rolstoelrijden, het helpen, zorg en/of
aandacht schenken aan meestal oudere hulpaanvragers, maar ook wel respijtzorg
bieden, waardoor mantelzorgers even ontlast worden. We ontvingen een aantal
eenmalige hulpaanvragen, maar de meeste hulpaanvragen betekenen vast
vrijwilligerswerk.
CONTACTEN/ EVALUATIE EN EDUCATIEMOMENTEN
De coördinatoren onderhielden contacten met de hulpaanvragers en deden
evaluatiegesprekken met de vrijwilligers. In oktober werd samen met de coördinatoren
van afdeling Dagopvangactiviteiten een overleg georganiseerd voor de vrijwilligsters
van beide afdelingen. De animo bij de Thuiszorg vrijwilligsters was minimaal. Er blijkt
geen behoefte aan te zijn. We kijken als coördinatoren dankbaar terug op onze jaarlijkse
bijeenkomsten, waar het goed is elkaar rondom de Bijbel te ontmoeten en te
bemoedigen. Er werden jubileums gevierd, maar ook ervaringen met elkaar gedeeld en
besproken. Heerlijke bijeenkomsten die vooral ook goed zijn voor de verbondenheid aan
elkaar.
VRIJWILLIGERSUREN
Aan het eind van 2018 hebben we de uren van al het werk dat gedaan is dankbaar
mogen optellen. Er werden dit jaar door de vrijwilligsters en de klusjesmannen in totaal
1.784 uur genoteerd, De optelsom omvat de uren van het vrijwilligers- en kluswerk in de
thuissituatie, het kluswerk in De Reling en het wandelen in Overduin.

DE TERMINALE THUISZORG
Het doel van de afdeling Terminale Thuiszorg is aanvullende zorg en hulp verlenen aan mensen
in hun laatste levensfase.
●
●
●
●

De vrijwilligsters hebben daarbij vooral een verzorgende taak, zoals waken, verschonen
en drinken geven;
Ook proberen we een luisterend oor te hebben voor cliënten en of mantelzorgers;
Doordat onze vrijwilligers de rust en de tijd hebben om vaak uren bij een bed te zitten,
kan er een vertrouwensrelatie ontstaan, tussen cliënt, mantelzorger en vrijwilliger.
Luisteren, meeleven en voorlezen zijn soms een belangrijke taak van de vrijwilliger;
Soms zijn we er alleen ter verlichting van de taak van de mantelzorger, zodat die even
boodschappen kan doen, of iets anders.

DE HULPAANVRAGEN.
In het afgelopen jaar hebben we bij 17 cliënten zorg verleend. Deze zorg werd vooral in
de nacht gegeven, maar ook wel in een aantal gevallen op de dag.
Bij alle cliënten hebben we de zorg verleend in de thuissituatie.
Ook vroeg de VPTZ in Rijnsburg om hulp en hebben we vrijwilligers uitgeleend voor een
aantal uren. De aanvragen werden op verschillende manieren gedaan. Soms vraagt de
familie rechtstreeks om hulp. In de meeste gevallen bereikt de aanvraag ons via de zorg.
CONTACTEN, EVALUATIE, EDUCATIE.
Na elke zorgvraag worden de vrijwilligers die gewaakt hebben gebeld door één van de
coördinatoren. Dat is om de vrijwilliger gelegenheid te geven zich te uiten, maar ook om
evt. bijzonderheden door te geven die van belang zijn voor de familie of de zorg.
Tevens ligt er bij de cliënt een zorgmap. Deze bevat relevante informatie over de cliënt
en contactgegevens van de familie. Er kan ook een korte rapportage geschreven worden
door de vrijwilliger. Dit is dan zichtbaar voor familie en andere “hulpdiensten”. Een paar
weken nadat de cliënt is overleden, halen we de map op en kunnen zo met een gesprek
de zorgvraag afronden. Dit wordt door de familie als zeer fijn ervaren.
In augustus was er een zorgmarkt in het centrum van Katwijk (op de toeristenmarkt).
Hier heeft de Terminale Zorg aan bij gedragen, om zo bekendheid te geven en wervend
bezig te zijn.
In september zijn de coördinatoren 2 dagen naar een cursus in Veenendaal geweest.
Een verdiepingscursus voor coördinatoren, georganiseerd door de N(ederlandse)
P(atiënten) V(ereniging).
In oktober was er een symposium “Voltooid leven” in het Anker in Katwijk. De organisatie
was in handen van Curadomi/Stichting de Steenrots. De afdeling Terminale Zorg had
een aandeel in de workshop “zorg voor stervenden”.
Verder wordt er van de vrijwilligers verwacht dat ze in het voorjaar en najaar aanwezig
zijn op de bijeenkomsten, georganiseerd door de Haspadie, die een educatief, maar ook
een ontspannen karakter dragen.
DE VRIJWILLIGERS
Dit jaar hebben we afscheid genomen van één vrijwilliger die vele jaren trouwe dienst
heeft verleend, maar vanwege haar leeftijd is gestopt.
We hebben geen versterking van nieuwe vrijwilligers gekregen, ondanks vele pogingen
daartoe.
Op dit moment zijn we actief met twee coördinatoren en een team van 11 vrijwilligers.
DE VRIJWILLIGERSUREN
totaal hebben we 704 uur gemaakt, dit is inclusief de uren van de coördinatoren en
reistijden.

DAGOPVANGACTIVITEITEN (intern)
DE INLOOPHUIZEN
Het doel van de inloophuizen is een plaats van ontmoeting te bieden aan iedereen die daar
behoefte aan heeft, in het bijzonder voor hen die door allerlei omstandigheden nauwelijks of geen
sociale contacten meer hebben.

VERGADERWERK 2018
Coördinatorenoverleg vanwege de afdeling Dagopvangactiviteiten: 13 februari, 5 juni en
3 oktober.
Vanwege de inloophuizen was er op 14 februari een overleg van coördinatoren en
gastvrouwen en op 16 juni een bijeenkomst met alle vrijwillig(st)ers van de inloophuizen.
DE VRIJWILLIG(ST)ERS
Voor de inloophuizen zijn 5 teams actief die vier ochtenden in de week de inloophuizen
De Ankerplaats en De Ontmoeting 'bemannen’. In totaal zijn er 23 vrijwillig(st)ers actief
(incl. 6 gastvrouwen). Zij verzorgen de koffie en thee, maar bieden ook een luisterend oor
als daar behoefte aan is.
DE GASTEN
Ook in 2018 bezochten rond de 75 gasten regelmatig één of beide inloophuizen, die de
inmiddels 12 jaar bestaan. Verschillende gasten zijn overleden, maar er kwamen ook
weer andere bezoekers. Er is een aantal die door ziekte of ouderdom niet meer kunnen
komen. We sturen hen bij tijden een kaartje. We brengen hen een bezoekje als ze dat
willen. Het is fijn om te ontdekken dat veel gasten uitzien naar deze ochtenden. Het spijt
hen ten zeerste dat de inloophuizen in de vakantieperioden gesloten zijn. Het werd dan
ook zeer gewaardeerd dat we een tweede vakantie-terugkomdag organiseerden.

DE ‘SOEP - MET - BROODJE - MORGEN’
Iedere inloopmorgen is er thee en/of koffie met een koekje. Met verjaardagen brengen
sommige gasten en vrijwilligers ook een traktatie mee. Aan het begin van de maand wordt
in beide inloophuizen (De Ontmoeting en De Ankerplaats) een lunch geserveerd. Het
inkopen en klaarmaken gebeurt door de teams. Iedere keer weer blijkt dat de gasten echt
genieten van dit eenvoudige lunch-gebeuren en allermeest van het samen-zijn!
ANDERE BEZIGHEDEN MET HET OOG OP DE ANDER.
In de inloophuizen proberen we oog te hebben voor elkaar. Heel dichtbij, maar ook verder
weg. De gastvrouw van de Ankerplaats (donderdagmorgen) meldde dat er in 2018 voor
€ 7
 5,00 aan zelfgemaakte kaarten werd verkocht. Het bedrag werd in november
overgemaakt aan de medische hulporganisatie “Mercy ships” die allerarmsten in Afrika
gratis medische operaties en training geeft d.m.v. een ziekenhuisschip.
Een aantal gasten in beide inloophuizen maakte weer gebreide kleding. Deze werd

gemaakt voor de hulptransporten naar Wit-Rusland door de Katwijkse werkgroep van de
Stichting Charité. Dit jaar was er een in april een extra kledingtransport en volgde in
november het jaarlijkse grote hulptransport.
BIJZONDERE - EN TERUG-KOM-DAGEN
De eerste inloopmorgen van het jaar was het nieuwjaar-wensen. De gastvrouwen en hun
team zorgden voor lekkers bij de koffie en ook voor een frisje met wat hapjes.
Tijdens de zomerperiode werden twee terugkomdagen georganiseerd:
1. 23 juli gingen we met twee touringcars onderweg. We deden eerst Voorschoten
aan, waar gasten en vrijwilligers genoten van het lopend lunchbuffet. Daarna
gingen we richting de Vechtstreek. Daar stapten twee gidsen in. Die vertelden
tijdens de tour die volgde één en ander over de streek. Voordat we weer
huiswaarts keerden, was er koffie met lekkers in het prachtige plaatsje
Haarzuilens.
2. De tweede terugkomdag bleven we dichter bij huis. We kwamen op 15 augustus
bij elkaar in het Katwijks museum. Daar deden we gezellig een bakje met elkaar in
de koffiezaal. Tussendoor hielden we een quiz met veel wetenswaardigheden over
het museum. Ook was er gelegenheid om het museum te bezoeken.
De derde terugkomdag, die voorgaande jaren steeds tussen kerst en oud-en-nieuw
gepland stond, werd dit jaar verplaatst naar de eerste week naar januari. Dit i.v.m. de
drukke werkzaamheden van onze traiteur. De uitnodigingen gingen de deur uit en de
opgavestroken ingevuld. We verheugden ons op de derde januari. In het jaarverslag 2019
zal er melding van gemaakt worden.
Als coördinatoren en vrijwilligersteams van de inloophuizen zijn we dankbaar dat we op
allerlei manier iets konden betekenen voor de gasten. Met name voor hen die alleen zijn
en weinig sociale contacten (meer) hebben/hadden. We genoten met elkaar van de
terugkomdagen, van de wekelijkse koffiemorgens, maar ook van de verwenmomenten die
in de inloophuizen georganiseerd werden. Er werd door de teams weer aandacht
geschonken aan koningsdag, maar bijvoorbeeld ook aan de verjaardagen van sinterklaas,
de vrijwilligers en de gasten. We deelden niet alleen lief, maar ook leed. De slogan “in
het inloophuis ontmoet je oude bekenden en maak je nieuwe vrienden” bleek ook in dit
jaar voor velen waarheid te zijn. En dat alles doordat we met elkaar mogen oefenen in de
gastvrijheid en het oog hebben voor elkaar en ieder ander.
VRIJWILLIGERSUREN
In totaal telden we voor de activiteiten in De Ankerplaats en De Ontmoeting 3.044 uur.

DAGOPVANGACTIVITEITEN (extern)
Het doel van de Haspadie Dagopvangactiviteiten is door het inzetten van vrijwilligers aanvullende
of vervangende hulp en extra aandacht te bieden bij dagopvang en groepsverzorging.
De geboden hulp en extra aandacht:

●
●
●

zijn in de eerste plaats bedoeld voor de hulpbehoevende medemens;
kan nooit een vervanging zijn van professionele hulp en zorg;
betekent tegelijk wel een ondersteuning van haar werkzaamheden en zeker een verlichting
voor de aanwezige verzorging.

GROEPSVERZORGING IN HUIZE SALEM
VRIJWILLIGERS
Eind 2018 waren er in totaal 43 vrijwilligers ingeschreven. Helaas waren niet alle
ingeschreven vrijwilligers in staat zich daadwerkelijk in te zetten. Er zijn vrijwilligers, die al
wat langer uitgeschakeld zijn. Sommige zijn herstellend. Kortdurende zieken waren er
ook. Gelukkig zijn veel andere vrijwilligers extra inzetbaar. Er stopten vrijwilligers vanwege
oppas op de kleinkinderen en/of andere mantelzorgactiviteiten, maar ook vanwege een
hoge leeftijd. Er zijn nog wel enkele vacatures in te vullen. Het aantrekken van nieuwe
vrijwilligers is er niet makkelijker op geworden.
GROEPSWONEN
Er waren 29 vrijwilligers van maandag tot en met vrijdag als 'gastvrouwen' actief op de
afdeling Groepswonen van huize Salem: twee dagdelen overdag, maar ook 's-avonds tot
ongeveer 20.00 uur, het Avondproject genoemd. Op allerlei manieren werd er hulp
geboden en extra aandacht aan de dementerende bewoners gegeven.
HET FAMILIEPROJECT
Ook tijdens de weekeinden en de Christelijke feestdagen zijn er voor de afdeling
Groepswonen vrijwilligers nodig. Eind 2018 waren hier 11 vrijwilligers werkzaam.
Jammer is het wel dat er nog weinig tot geen familie bij betrokken is.
KLEINSCHALIG WONEN
De opzet van het Kleinschalig Wonen is - evenals op Groepswonen - dat de vrijwilliger
met de aanwezige verzorgster(s) de bewoners zoveel mogelijk betrekken bij tal van
activiteiten in de persoonlijke sfeer, maar ook in het huishoudelijk gebeuren. Van de
vrijwilligers hier mag echter niet gevraagd worden dat zij koken. Het is echter wel
toegestaan als activiteit met hulp van een verzorgster. Hier zijn op dit moment
3 vrijwilligers actief. U begrijpt dat we nog steeds zoekende zijn naar versterking wat
betreft KSW.
DE MEI VERGADERING
Op 19 juni werd - in samenwerking met onze contactpersoon in huize Salem - een
vergadering belegd voor de vrijwilligers. Het eerste gedeelte van de vergadering was
een werkbespreking. Het tweede gedeelte was een gezellig en creatief samenzijn met
elkaar. We maakten een plantenhanger van macramé en sloten af met een heerlijk
toetjesbuffet.
DE NOVEMBER VERGADERING
Op 10 oktober belegden we een InloopContactMorgen, waarin we in een open sfeer met
elkaar van gedachten konden wisselen, de onderlinge band te verstevigen en elkaar te
ontmoeten en te bemoedigen. Wij organiseerden deze vergadering met de coördinatoren
van de Thuiszorg voor onze vrijwilligers in Salem en de vrijwilligers van de Thuiszorg.

SAMENWERKING
Onze contactpersoon werkt twee dagen. Veel contacten verliepen via de e-mail. Bij wat
grotere vraagstukken was er telefonisch contact. De coördinatoren hadden twee keer
een overleg met onze contactpersoon. Eén keer voorafgaande en ter voorbereiding van
de vergadering op 24 april en het tweede overleg was op 27 november.
KOMEN EN GAAN
Er kwamen geen nieuwe vrijwilligers bij en 3 vrijwilligers namen afscheid.
VRIJWILLIGERSUREN EXTERNE DAGOPVANGACTIVITEITEN
De Haspadie vrijwilligers zorgden bij elkaar voor 5.934 uur, waarvan op Groepswonen
3.575 uur op KSW project 363 uur en in het Familieproject 1.996 uur.

DE RELING
Ook dit jaar hebben we vrijwilligerswerk mogen doen in en rondom De Reling, een
woonvorm in Katwijk aan den Rijn waar begeleid wonen voor diverse doelgroepen
mogelijk wordt gemaakt.
DE VRIJWILLIGERS
Er kwam een hulpaanvraag binnen voor een maatje om samen iets gezelligs te gaan
doen, bijvoorbeeld een autoritje, iets bezoeken of gezellig ergens een ‘bakje doen.’
Het maatje werd dit jaar ingezet. Verder kunnen we inmiddels op ongeveer 9
schoonmaakvrijwilligers rekenen voor de voorjaarsschoonmaak (NL-Doetdag). Zij
werden via de kerkbode gevraagd en bij iedere volgende schoonmaakaanvraag ook
telefonisch benaderd door één van de coördinatoren. Daarnaast zijn er 8 vrijwilligers die
maatje zijn van een bewoner. Voor het inloophuis bij De Reling hebben we om de
veertien dagen 2 gastvrouwen kunnen inzetten. Ook is er een vrijwilliger die eens in de
week een maaltijd klaarmaakt voor de bewoners. Ten slotte is er een vrijwilliger ingezet
als extern begeleider van de Cliëntenraad van De Reling. Opgeteld zijn er nu 17
vrijwilligers (inclusief 5 klusjesmannen) die met enige regelmaat of zeer regelmatig bij of
in De Reling werkzaam zijn.
OVERLEG
De coördinatoren hadden op 4 juni en 12 november een overleg met de locatiemanager
mevrouw R. van der Leer. Onze contactpersoon is mevrouw A. Stout. Onze
samenwerking hebben we op papier gezet in een Samenwerkingsovereenkomst.
De Reling valt op dit moment onder verantwoordelijkheid van de coördinatoren mevrouw
J.J.T. Klok en mevrouw G.A. Geene. In 2017 is het coördineren van het klusjeswerk
overgedragen aan de coördinatoren van de afdeling Thuiszorg.
Het is bijzonder dat we zo de bewoners van De Reling de helpende hand mogen bieden.
BIJEENKOMST
Op 15 maart hadden we de voorjaarsschoonmaak- en klusdagen (NL-Doetdag)
VRIJWILLIGERSUREN DE RELING
De Haspadie vrijwilligers zorgden voor 767 uur vrijwilligerswerk.

s t i c h t i n g

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2018

1. RESULTATENREKENING 2018*
Thuiszorg en
Dagopvangactiviteiten

Terminale Thuiszorg

Totaal

INKOMSTEN

€

Subsidie Gemeente Katwijk

4.500,00

€

0,00

€
4.500,00

Giften / donaties:
- Lakeman liften

€

1.500,00

€

0,00

- Diaconie Hervormde Gemeente

€

1.000,00

€

0,00

- Hersteld Hervormde Gemeente

€

600,00

€

0,00

- Overigen

€

110,00

€

435,00

Giftenbussen inloophuizen

€

3.210,00

€

435,00

€
3.645,00

€

1.819,85

€

0,00

€
1.819,85

€

0

€
3.010,10

€

0,00 €

279,50

19,51 €

29,28

Terugkomdagen:
- Eigen bijdrage

€

2.835,75

€

0,00

- Overigen

€

174,35

€

0,00

€

3.010,10
€
279,50

Doorberekende kosten DSV
€

9,77

€

€

12.829,22

€

454,51

€
13.283,73

Administratiekosten

€

1.215,71

€

865,91

€
2.081,62

Attenties vrijwilligers

€

2.799,80

€

431,72

€
3.231,52

Rente

UITGAVEN

€
46,65

Meeleven, ziekte en jubilea

Jubileum

€
120,00

Educatie

€
150,00

€

0,00 €

46,65

€

0,00 €

120,00

€

380,00 €

530,00

Bijeenkomsten

€

2.304,62

€

0,00

€
2.304,62

Activiteiten inloophuizen

€

6.087,60

€

0,00

€
6.087,60

€
55,00

Onkostenvergoeding

€

12.779,38

€

12.829,22

€

0,00 €

55,00

€
1.677,63

€
14.457,01

454,51

€
13.283,73

RESULTAAT

Inkomsten

€

€ -/12.779,38

Uitgaven

€

€
49,84

-/-1.677,63 € -/- 14.457,01

€ -/- 1.223,12 € -/- 1.173,28

Dotatie doelvermogen:
- Jubileum organisatie
(incl. rest Lakeman)
€

- Inloophuizen

- Terugkomdagen

€
-/1.500,00

€

0,00

-/900,00

€

0,00

€
-/1.456,78

€

0,00

€ -/3.856,78

€

0,00 € -/- 3.856,78

0,00

Onttrekking doelvermogen:
€

120,.00

€

1.339,20

- Inloophuizen

€

- Terugkomdagen
- Educatie / boek / digitalisering

- Jubilarissen 12,5 en 25 jaar
- Jubileum organisatie
(incl. rest Lakeman)

€

0,00

€

0,00

900,00

€

0,00

€

1.206,53

€

0,00

€

150,00

€

0,00

*informatie niet bedoeld om te publiceren o.i.d.

€
3.715,73

€

3.715,73

€

€

-/- 91,21

€ -/- 1.223,12 € -/- 1.314,33

2. BALANS 2018*
Thuiszorg en Dagopvangactivi teiten
Balans per

1 januari 2018

31 december 2018

ACTIVA

Rabobank lopende rekening

€

598,59

€
1.105,75

Rabobank spaarrekening

€

8.481,52

€
8.691,20

€
19,60

€
0,00

Contant
Contant Ontmoeting en Ankerplaats

€

408,93

€

9.508,64

€

-/- 845,09

€

78,58
€
9.875,53

PASSIVA

Vrij vermogen

€

-/936,30

Doelvermogen:
€
820,00

- Jubilarissen 12,5 en 25 jaar

€

700,00

€

6.008,00

- Jubileum organisatie (incl. rest Lakeman)

€

5.847,20

- Inloophuizen

€

0,00

- Terugkomdagen

€

1.206,53

€

1.456,78

- Educatie / boek / digitalisering

€

2.400,00

€

2.250,00

€
0,00

€
10.273,73
Nog te betalen terugkomdagen

€

Nog te betalen bijeenkomsten

€

0,00

€
10.414,78
€

397,05

€
80,00

€
0,00

9.508,64

€
9.875,53

Terminale Thuiszorg
Balans per

1 januari 2018

31 december 2018

ACTIVA
€

Rabobank lopende rekening

€

314,49
€
19.816,65

Rabobank spaarrekening

€
18.536,16

€
11,95

Contant

371,86

€

11,95

€
20.143,09

€
18.919,97

€
20.143,09

€
18.919,97

PASSIVA

Vrij vermogen

DOELVERMOGEN THUISZORG EN
DAGOPVANG

Stand
1 januari
€
820,00 €

Jubilarissen 12,5 en 25 jaar

Jubileum organisatie (incl. rest Lakeman)

€

Inloophuizen

€

Terugkomdagen

€

1.206,53

Educatie / boek / digitalisering

€

2.400,00 €

€

* informatie niet bedoeld om te publiceren o.i.d.

5.847,20

0,00 €

10.273,73

Onttrekking

-/- 120,00

Stand
31 december

Dotatie
€
0,00 €

700,00

€
-/1.339,20 €

1.500,00

€
6.008,00

-/- 900,00 €

900,00

€
0,00

€
-/1.206,53 €

1.456,78

€
1.456,78

€
0,00

€
2.250,00

3.856,78

€
10.414,78

-/- 150,00
€
-/3.715,73 €

