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Over Stichting ZorgSaam Oldebroek
De Stichting ZorgSaam Oldebroek is opgericht in augustus 2016. ZorgSaam
Oldebroek is een vrijwilligersorganisatie die als doel heeft de betrokkenheid voor de
medebewoners in de gemeente Oldebroek te vergroten. We willen hulp bieden door
onze eigen krachten en mogelijkheden in te zetten voor mensen die wel een helpende
hand kunnen gebruiken.
•
•

•

Met de invoer van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verschuift de zorg
steeds meer van instellingen naar thuis .
Dit betekent dat wij steeds meer zelf onze zorg en ondersteuning moeten
organiseren. Wanneer je niet of nauwelijks over een sociaal netwerk beschikt, is
dat heel erg lastig!
Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen in onze samenleving toe en juist zij
lopen grote kans door bovengenoemde maatregelen getroffen te worden.

Het meest belangrijke dat we kunnen bieden is aandacht. Deze aandacht is
onvoorwaardelijk en betrokken op de persoon ongeacht geaardheid, geslacht, geloof
of afkomst.
Van belang is dat de persoon zelf de regie houdt of weer krijgt over het eigen leven.
Naast het geven van die aandacht wordt ook geprobeerd om het eigen netwerk van de
persoon uit te breiden of te activeren. Op die manier wordt de eigen kracht van de
persoon weer versterkt. Met de persoon kunnen verschillende activiteiten ondernomen
worden, afhankelijk van de situatie.
Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Kees de Jong
Secretaris: Wim Pelleboer
Penningmeester: Theo Koele
Bestuurslid: Wilma Rietberg.
Verder zijn voor de stichting actief:
Coördinator 1: Joke de Jong
Coördinator 2: vacant
Public Relations: Mieke Souman
Het bestuur heeft in het verslagjaar vijf keer vergaderd.
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Werkzaamheden bestuur Stichting ZorgSaam Oldebroek
Om goed te kunnen functioneren is er regelmatig overleg nodig met andere instanties.
Deze zijn o.a. DPGO, PIO, Gemeente Oldebroek en andere vrijwilligersorganisaties.
Hiervoor wordt aan ca. 45 vergaderingen per jaar deelgenomen. Deze contacten
worden voornamelijk onderhouden door de voorzitter.
Bij de coördinator komen de hulpaanvragen binnen. Ze is hiervoor 50 weken per jaar
op werkdagen telefonisch beschikbaar in de ochtenden. Verder worden o.a. intakes
van de hulpaanvragen, gesprekken met de vrijwilligers, de matching tussen
hulpaanvragers en vrijwilligers en de evaluaties door de coördinator verzorgd. Ook
wordt deelgenomen aan diverse bijeenkomsten, presentaties en is er overleg met
derden. Dit is een te grote belasting voor één persoon. Er wordt daarom gezocht naar
een tweede coördinator.
Verder is het bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, het bepalen
van het beleid, het werven van vrijwilligers, organiseren van
vrijwilligersbijeenkomsten en opleidingen, PR activiteiten etc.

Hulpaanvragen in 2018
In 2018 zijn er 25 nieuwe hulpaanvragen binnengekomen waarvan er 9 nog niet
waren ingevuld per 1-12019. In 2017 waren er 14 hulpaanvragen. Dit is een toename
van ruim 75% . Voor het invullen van de hulpaanvragen waren er eind 2018 25
vrijwilligers beschikbaar.
De hulpaanvragen die binnenkomen zijn uiteenlopend. Onderstaand de meest
voorkomende:
- Vervoer
- Bezoekmaatje voor gezelschap
- Fietsmaatje
- Wandelmaatje
- Maatje die mee gaat boodschappen doen
- Mantelzorgondersteuning. Aanwezig zijn wanneer de partner weg is.
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Werving van fondsen
Om dit werk allemaal mogelijk te maken zijn er natuurlijk financiële middelen nodig.
Hiervoor wordt een beroep gedaan op de verschillende diaconieën die zijn
aangesloten bij het Diaconaal Platform Gemeente Oldebroek (DPGO). In 2018 is er
geen subsidie ontvangen van de Gemeente Oldebroek. Voor 2019 is wel subsidie
aangevraagd en deze is inmiddels ook gedeeltelijk toegekend. Deze gelden moeten
worden besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van Zorgsaam
Oldebroek. Te denken valt o.a. aan werving en opleidingen van de maatjes.
Afhankelijk van de besluitvorming van de DPGO-leden zal worden besloten in welke
mate er sprake moet zijn van externe fondsenwerving.

Public Relations
Om meer publiciteit te geven aan de Stichting ZorgSaam Oldebroek is er een website
beschikbaar (www.zorgsaamoldebroek.nl). Via deze website worden actualiteiten
gedeeld en kunnen maatjes en hulpvragers zich aanmelden. Ook kun je je op de
website inschrijven voor de nieuwsbrief, die zo’n 3 à 4 keer per jaar verstuurd wordt
(op dit moment naar ongeveer 100 mailadressen). In de kerkbladen van kerken in
Wezep en Oldebroek en in de huis aan huisbladen verschijnen regelmatig artikelen
over ZorgSaam Oldebroek. Daarnaast krijgen we jaarlijks aanvragen voor
bijvoorbeeld de gemeentegids, de vierdaagsekrant, bladen, flyers en posters om een
advertentie te plaatsen. Op social media plaatsen we updates via onze Facebookpagina. Ten slotte staan we met een aangeklede ZorgSaam Oldebroek stand ook
geregeld op bijeenkomsten als de week tegen de eenzaamheid, Wezeps Waanzinnige
Woensdag of de koningsdagmarkt. Hier vertellen we mensen over ZorgSaam
Oldebroek en verspreiden we flyers en pennen die we zelf ontwerpen en laten
drukken.

Plannen voor 2019
De plannen voor 2019 zijn de volgende:
- Het werven van een 2e coördinator
- Het werven van nieuwe vrijwilligers en zorgvragers via een PR plan
- Ca. 5 keer per jaar vergaderen
- Deelnemen aan het PIO en de daaruit voortvloeiende activiteiten.
- Gerichte keuzes maken t.a.v. het aanwezig zijn op (sociale) markten
- Uitbrengen nieuwsbrief 3 keer per jaar
- Nieuwsbrieven advertentie campagne opstarten (via Facebook)
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Financieel verslag en begroting 2019
Het financieel verslag en de begroting 2019 kunnen worden opgevraagd bij de
penningmeester.
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