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WOORD VOORAF    

In 2018 heeft de vrijwilligershulp Elburg zich mogen en kunnen inzetten voor de kwetsbare burgers. 
Veel vrijwilligers waren hierbij betrokken, soms zelfs voor een lange periode.    
Zij zetten zich in o.a. maatje, mantel- en respijtzorg, vervoer en het doen van kleine klusjes en 
boodschappen.    
Onze doelstelling is om voor alle hulpvragen een oplossing te vinden. Terug kijkend kunnen we 
constateren dat we als Vrijwilligershulp Elburg er alles aan doen om onze doelstelling te halen.  

VRIJWILLIGERSORGANISATIE ELBURG IN VOGELVLUCHT   

In het kader van samenwerking is In 2018 hard gewerkt aan het realiseren van 1 loket voor alle 
vragen op het terrein van formele- en informele zorg en hulp. Hulpvragers moeten niet van het 
kastje naar de muur gestuurd worden. We moeten er voor zorgen dat hun vraag op de juiste plek 
opgepakt wordt.    
De samenwerking tussen VE en ZorgSaam wordt gecontinueerd op uitvoerend niveau.    
De VE houdt verbinding met formele- en informele organisaties en stichting Wiel door het bijwonen 

van 
overleg, workshops,   trainingen etc.   

  
EXTERNE BIJEENKOMSTEN 

De coördinatoren waren o.a aanwezig bij: 
* bijeenkomst van St. Wiel voor een project kwetsbare ouderen 
*  bijeenkomst waarin de werving van vrijwilligers centraal stond 
* inzet bij het Alzheimer Trefpunt in Elburg.  
* PIO 
* Soeplunch: formele- en informele organsisaties wisselen ervaringen en deskundigheid uit 
* Thornspic 
* Langer Zelfstandig Wonen 
* Mantelzorg / respijtzorg 
* opzetten Sociaal Trefpunt 

HULPVRAGEN 

De hulpvragen komen vooral binnen via familie, formele- en informele organisaties en via het 
Platform Informele Zorg zoals: 
WZU/Icare/Bartimeus/EBC/ GGZ/De Voord/’s-Heerenloo/CJG/Stimenz, St. MEE/Present/
Interaktcontour 
Webmail en stichting Wiel. 

Van de 50 hulpvragen komen er 3 uit Doornspijk, 10 uit ’t Harde en 37 uit Elburg.   
Er zijn 10 hulpvragen gestopt, hetzij door overlijden/opname in ziekenhuis of de Voord of een 
eenmalige inzet voor bepaalde periode.   Daarnaast zijn er 9 aanvragen door hun complexiteit 
doorverwezen. Een aantal hulpvragers konden niet ingevuld worden omdat er geen klik ontstond of 
de hulpvrager zelf pas op de plaats wilde maken. Soms zijn hulpvragen voor een bepaalde periode. 
Daarna volgt een evaluatie of er meer inzet nodig is.   
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In 2018 zijn er 30 matches actief ingezet waarvan 14 hulpvragen staan geregistreerd voor 
mantelzorg/respijtzorg.     

 

Vrijwilligers werden ingezet als maatje om te wandelen/fietsen/kleine reparaties/koffie drinken/
kletspraatje/vervoer ziekenhuis/fysiotherapie/hond wandelen etc.  
Hulpvragen voor maatjes/mantelzorg worden door de vrijwilligers veelal wekelijks bezocht; 
sommigen 1x per 2 weken. 

PR   
Het blijft moeilijk om vrijwilligers te werven. De verwachting is dat er in 2019 regelmatig acties 
nodig zijn om bekend te worden en te blijven bij de inwoners van de gemeente.  De website is 
inmiddels geheel geactualiseerd.      
Hoe zag onze PR eruit? 
• Oproep vrijwilligers via site Wiel 
• Huis aan Huis 
• Kerkblad Hervormde Kerk Elburg 
• Promotiemateriaal zoals vlag, banner, 
• Folders 
• Website actualiseren 
• PIO 
• ElburgWijzer 

Het actueel houden van de website was vooral van belang voor het verkrijgen van de ANBI status en 
het verplicht beveiligen en plaatsen van documenten in het kader van de privacywet.   
Dit werd verzorgd door een vrijwilliger. 
Ook laten we ons indien relevant regelmatig zien op welzijnsmarkten e.d. 
De verwachting is dat in 2019 er regelmatig acties nodig zijn om bekend te worden en te blijven bij 
de inwoners van de gemeente. 

ANBI    

In 2018 heeft de VE de ANBI – status aangevraagd en gekregen per 01 – 01 – 2018.   
Hiertoe moesten wel de statuten worden gewijzigd. Notaris Mechgelsen heeft ons hierin 
ondersteund.   
Men heeft  nu de mogelijkheid om met behoud van een uitkering, vrijwilliger te worden. 
    
AVG   

De privacywet hebben we in samenwerking met Stichting Wiel en ZorgSaam uitgewerkt.   
Het formulier/statement is op de website te vinden. Als vertrouwenspersoon is Liza Gerritsen 
benoemd.    
FINANCIEN 

Stichting Vrijwilligershulp Elburg staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder  
nummer 41035327 en heeft m.i.v. 1 januari 2018 de ANBI status. 
De financiële middelen worden in 2018 gevormd door o.a. een basis subsidie gemeente.  
Voor 2019 hebben we € 4.300,-- aangevraagd en € 4.110,-- toegewezen gekregen. 

  2

HULPVRAGEN

0

15

30

Maatje/Respijtzorg Mantelzorgond.

2144

30



Verder zullen de aanvragen/kosten voor een VOG in 2018 niet meer  worden vergoed door de 
gemeente, maar bij het ministerie worden aangevraagd. 
De coördinatoren krijgen alleen vergoeding voor gemaakte onkosten. Dit geldt ook voor het bestuur. 
Wij bedanken Akkie en Reinier Wiskerke voor alle zorgen rondom de financiën van de VE. 

VISIE EN MISSIE   
Zie de website: https://vrijwilligershulpelburg.nl/    

VRIJWILLIGERS 

Waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers?! Deze onmisbare krachten zorgen voor 
zichtbaarheid van onze organisatie. In 2018 hebben, net als het jaar daarvoor, ruim 40 
vrijwilligers hun tijd, talent, ervaring of contacten ingezet voor hulpvragers in onze 
gemeente, enorm waardevol!  
Daarnaast blijven we proberen om samen met onze vrijwilligers maatwerk te leveren. 
Indien nodig zal er bijscholing worden gegeven  

  

BETROKKEN ACHTERBAN  
Om de vrijwilligers bij ons werk te betrekken, organiseren we jaarlijks een 
vrijwilligersbijeenkomst, bieden we trainingen aan, zorgen we voor materialen, betrekken 
we ze waar mogelijk bij inhoudelijke onderwerpen en houden we ze op de hoogte via een 
nieuwsbrief en het intranet van  
We zien vrijwilligers als (onbetaalde) werknemers en dat is verankerd in ons 
vrijwilligersbeleid. 

Op vrijdag 7 december 2018 organiseerden wij een informele snertmaaltijd waarbij 
partners aanwezig mochten zijn. Vrijwilligers zijn dan in de gelegenheid elkaar te 
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 
Met Kerst ontvingen zij weer een feestelijke attentie om hen te bedanken voor hun inzet 
in 2018. 
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In 2019 zetten we de huidige koers voort en ligt de focus op het nog optimaler inzetten van 
de kennis en expertise van elke vrijwilliger én op een bredere inzet in hun eigen regio. 

DANK JE WEL 
 

De VE is afhankelijk van de inzet en steun van de 
vrijwilligers en de samenwerking met informele en 
Formele Organisaties. De VE heeft geconstateerd dat zij 
steeds beter worden gevonden door de organisaties. 
Vanaf deze plek willen wij, iedereen die zich voor ons 
heeft ingezet, hartelijk bedanken voor de loyaliteit en 
steun in het afgelopen jaar. We hopen ook in 2019 weer 
op jullie te mogen rekenen. Jullie inzet is waardevol voor 
de Elburgse samenleving. 

Voorzitter Vrijwilligersorganisatie Elburg 
Marjan Holtrust 
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