
JAARVERSLAG 2019    

    
WOORD VOORAF   
Willen wij in dienst van de samenleving goed kunnen func6oneren, dan moeten we meebewegen, 
groeien en ons ontwikkelen. Dat is wat Vrijwilligershulp Elburg ook in 2019 heeD gedaan.  
Om goed toegerust te zijn op de uitvoering van onze taken – nu en in de toekomst – houden wij 
verbinding met formele- en informele organisa6es en volgen overleg, workshops en trainingen op 
diverse gebieden, die in de samenleving spelen.  
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.    
   

   
VE IN VOGELVLUCHT    
Vrijwilligershulp Elburg houdt structureel overleg met ZorgSaam Elburg. Daarin overleggen we o.a. 
over dubbele hulpvragen en het eventueel doorspelen van de vragen v.w.b. aanbod maatjes. De vele 
vervoersvragen vormen een groot probleem en zal worden neergelegd bij de gemeente.  
Door het volgen van workshops en trainingen door de coördinatoren is er meer inzicht gekomen in 
o.a.   
Grip op verwardheid; Huiselijk geweld; Demen6evriendelijke gemeente. Deze informa6e wordt ook 
doorgespeeld naar onze vrijwilligers.  
  
Als opvolger van Loket Doe’th is eind 2019 het Sociaal Trefpunt geopend. Inwoners van gemeente 
Elburg (18+) kunnen hier terecht met uiteenlopende vragen. Het kernteam bestaat uit medewerkers 
van S6ch6ng WIEL, s6ch6ng MEE, S6menz en de consulenten sociaal domein van de gemeente. 
Wekelijks is er op vrijdag casuïs6ek overleg waar per toerbeurt een van de coördinatoren van VE of 
ZorgSaam bij aanwezig zijn.  
Met elkaar zorgen we er voor dat hulpvragen op de juiste plek opgepakt worden.    
  
Daarnaast zijn de coördinatoren aanwezig bij verschillende externe bijeenkomsten om met formele- 
en informele organisa6es ervaringen en deskundigheid uit te wisselen op diverse gebieden in de zorg. 
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PR    
Het blijD moeilijk om vrijwilligers te werven. In 2019 stonden er 40 vrijwilligers ingeschreven .De 
verwach6ng is dat er in 2020 regelma6g ac6es nodig zijn om bekend te worden en te blijven bij de 
inwoners van de gemeente.  De website is inmiddels geheel geactualiseerd.    
    
ANBI    
VE heeD een ANBI –status. Hierdoor is het mogelijk om met behoud van een uitkering, vrijwilliger te 
worden.   
  
VOG  
De aanvraag voor een VOG is in 2019 veranderd. De gra6s VOG is alleen digitaal te krijgen en worden 
niet meer via  het gemeenteloket vergoed. De VE heeD zich aangemeld bij het CIBG voor goedkeuring 
en een  eHerkenning (EH1 = betrouwbaarheidsniveau 1) aangevraagd. De vrijwilliger moet een DigiD 
hebben.   
  
AVG    
De privacywet hebben we in samenwerking met S6ch6ng Wiel en ZorgSaam uitgewerkt.    
Het formulier/statement is op de website te vinden. Als vertrouwenspersoon is Liza Gerritsen 
benoemd.    
     
FINANCIEN    
S6ch6ng Vrijwilligershulp Elburg staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 
41035327     
De VE ontvangt subsidie van de gemeente. De financiële middelen worden in 2019 gevormd door o.a. 
een basis subsidie gemeente. Voor 2020 is 3.300-- toegewezen gekregen.  
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De hulpvragen komen vooral binnen via familie, formele- en informele 
organisa6es en via het Plaiorm Informele Organisa6es.   
In de periode 1-1-2019 – 31-12-2019 zijn er 39 hulpvragen binnengekomen. 

Van deze 39 hulpvragen zijn 24 vaste 
matches waarvan er in de loop van het jaar 6 
zijn gestopt. Hetzij door overlijden, opname 
in ziekenhuis/zorginstelling of eenmalige 
inzet voor bepaalde periode.    
12 aanvragen zijn door hun complexiteit 
doorverwezen. 2 hulpvragers konden nog 
niet ingevuld worden en 1 preven6ef 

https://www.gratisvog.nl/procedure/e-herkenning
https://www.gratisvog.nl/procedure/digid-voor-vrijwilligers


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: hlps://vrijwilligershulpelburg.nl/    
    
EVALUATIE  
De afgelopen maanden hebben Marjan, Lies en Ria evalua6egesprekken gevoerd met onze 
vrijwilligers.  
We kozen voor een gezellige, ongedwongen sfeer in een prach6ge loca6e in Elburg “Aan de Gracht”.  
Er ontstonden waardevolle gesprekken die zowel door de vrijwilligers als de coördinatoren als zeer 
posi6ef werden ervaren.  
  
WAARDERING VRIJWILLIGERS  
Vrijwilligers zijn belangrijk voor de VE.  Veel van onze vrijwilligers zijn al voor een lange periode zeer 
betrokken  

https://vrijwilligershulpelburg.nl/


Zij zelen zich in als o.a. maatje, respijtzorg, vervoer  en het doen van kleine klusjes en 
boodschappen.    
Dit jaar ontvingen zij allen een verjaardagskaart en aan het eind van het jaar een kerstalen6e.   
Op 22 november organiseerden wij voor hen en hun partner/introducee een heerlijke stamppot 
buffet   
Het thema van de avond was sterrenwensen. Er werd gevraagd of iedere vrijwilliger een wens op een 
ster wilde schrijven. Daarna werden alle sterren opgehangen, zodat deze voor iedereen zichtbaar 
waren.  
De vrouwen van de Kruushoek zorgden voor een muzikale noot.  

  

 

  
  



 

  
  



 

 







 



 



  



   
   


