
JAARVERSLAG 2020    
WOORD VOORAF    
Om goed te kunnen func/oneren als een vrijwilligers organisa/e binnen de samenleving moeten we meebewegen, 
groeien en ons blijven ontwikkelen, zoals we in 2019 hebben gezegd. En dat is in 2020 ook gebeurd. Onze doelstelling 
is nog steeds voor alle hulpvragen een oplossing te vinden samen met andere informele en formele organisa/es. 
Deze hulpvragen moeten dan wel binnen het vermogen en wensen van onze vrijwilligers blijven.   
   
VE IN VOGELVLUCHT    
De vrijwilligershulp Elburg heeD regelma/g overleg met ZorgSaam en S/ch/ng Wiel. Eveneens bestaat er een goed 
contact met de NPV. Verder is er soms overleg binnen het kleine PIO ( ZorgSaam, NPV, VE en Wiel). Daarnaast nog 
PIO groot overleg  en de soeplunch.   
In dit overleg kwam ook naar voren dat de vervoersvragen een probleem opleveren. Dat heeD geresulteerd in o.a. 
gesprekken met beleidsmedewerkers van de gemeente, WMO en Wiel. Workshops en trainingen waren in 2020 niet 
aan de orde, mede door corona.     
We werken ook samen met Sociaal Trefpunt, maar er is geen wekelijks overleg meer over casuïs/ek. Dit gebeurt 
alleen indien nodig. Wel ervaren we, dat hulpvragen te gauw naar de vrijwilligersorganisa/es worden doorgesluisd.   
Dan komt in maart corona.   
Onze vrijwilligers nemen zelf de beslissing of ze wel of niet doorgaan. De meesten gaan op een 
aangepaste manier toch verder. We bieden mondkapjes aan maar hier wordt geen gebruik van gemaakt.   
   
HULPVRAGEN    
Vooral in het begin van de corona was het erg rus/g wat betreD de hulpvragen. We krijgen hulpvragen binnen van 
familie, Icare, Wiel, Sociaal Trefpunt.   
   

  

   

PR 
Het blijD las/g vrijwilligers te werven. Zeker in corona/jd valt dat niet mee.   
Onze angst is ook, dat mensen na corona stoppen. Dit blijD een aandachtspunt.   
   
Het bestuur heeD een coördinerende taak en een bestuurlijke taak. Dat vergt veel van de coördinatoren en het 
bestuur. Het zou goed zijn om hiervoor versterking te hebben. Het zoeken er naar is tot op heden nog niet gelukt.   
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De hulpvragen komen vooral binnen via familie, formele- 
en informele organisa/es en via het PlaUorm Informele 
Organisa/es.   

In de periode 1-1-2020 – 31-12-2020 zijn er 47 hulpvragen 
binnengekomen. 

Van deze 47 hulpvragen zijn 24 gematched 
met een vast maatje.  
16 aanvragen zijn door hun complexiteit 
doorverwezen. 4 hulpvragers konden nog 
niet worden gematched; 1 match door 
ZorgSaam. 2 hulpvragen vervoer op afroep. 



ANBI 
Doordat de VE een ANBI-status heeD kan men zich aanmelden als vrijwilliger met behoud van uitkering.   
   
VOG   
De gra/s VOG kan alleen digitaal worden aangevraagd. De VE heeD zich daarom aangemeld bij het CIBG voor 
goedkeuring en eHerkenning. De vrijwilliger moet wel een DigiD beziaen.  
   
AVG 
Het formulier / statement staat op de website.  
Onze vertrouwenspersoon is Liza Gerritsen.   
   
FINANCIËN 
Elk jaar vragen wij subsidie aan. Ook voor 2021 hebben we dit aangevraagd. 
Door corona wijzigden onze ac/viteiten voor de vrijwilligers en daardoor hebben we minder kosten gemaakt.  
Aanvraag/kosten voor de VOG voor nieuwe vrijwilligers worden nu door gemeente gedragen.  

VISIE EN MISSIE    
Zie de website: haps://vrijwilligershulpelburg.nl/    
  
KVK 
De VE staat ingeschreven onder nr. 41035327.   
   
EVALUATIE 2020  
We begonnen dit jaar met frisse moed.   
Maar corona gooide roet in het eten.   
Ook de hulpvragen werden minder. Later kwam dit toch weer op gang.   
We hebben onze vrijwilligers in plaats van een gezellige avond een vlees tegoedbon gegeven.   
En een aaen/e van een bloemenbon  in deze moeilijke /jd. Dat viel in goede aarde.   
We hopen in 2021 weer wat meer fysiek contact te kunnen hebben.   
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