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Bestuursverslag  van de Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen te Harfsen over 2017-2018 
 
Vertrekpunt voor het bestuur is het opgestelde plan van 31 oktober 2016. 
 
1. Het aanloopjaar 2017 heeft veel tijd en energie gekost om de juiste vrijwilligers te behouden en 
nieuwe vinden, een relatie met de bewoners op te bouwen, contractueel zaken goed te regelen met 
IJsseldal Wonen en Sutfene. Met beide instellingen zijn afspraken schriftelijk vastgelegd en 
functioneren naar tevredenheid. 
De overgang van Sutfene naar de nieuwe Stichting met een andere aanpak heeft zowel voor de 
bewoners, vrijwilligers als bestuur  veel energie en geduld gekost. In de loop van 2017  is de wat 
negatieve cultuur omgeslagen in coöperatie, het besef dat bewoners ook zelf zaken kunnen 
oppakken en dat samenwerking echt tot succes leidt. 
Het regelmatig overleg in 2017 met Welzijn Lochem, het gebiedsteam heeft ook inzichten verdiept 
en geholpen bij het maken van goede keuzes. Zo kwam er enerzijds bij het bestuur meer inzicht in de 
juiste aanpak, anderzijds bij deze instellingen duidelijkheid over wat het bestuur beoogt. Dat hielp 
ook om de juiste doorverwijzingen te krijgen en het aantal deelnemende bewoners te 
maximaliseren. 
We kunnen constateren dat alle inspanningen uiteindelijk tot een concreet en een functionerend  
resultaat hebben geleid. Het werken met 4 bestuursleden en een bestuurscommissie  met 3 
vrouwelijke leden werkt goed. 
De contacten met de 30 vrijwilligers zijn naar behoren en er is een vrijwilligersbeleid. 
 
1.1 Daarnaast eisten allerlei praktische zaken de aandacht. Weliswaar liet Sutfene veel inventaris en 
apparatuur om niet achter maar een aantal dagelijks te gebruiken apparaten/onderdelen waren 
duidelijk aan vervanging toe. De overige inventaris/apparatuur is gedateerd. 
Aandachtspunt was verder de beheersing van de energiekosten. Ook hiervoor zijn kleine 
investeringen gedaan die hun vruchten afwerpen. Voor het schoonmaken werden na een lange 
zoektocht dames gevonden die tegen een vrijwilligersvergoeding bereid waren deze werkzaamheden 
te verrichten. Ook zij wilden graag over goed werkbare materialen beschikken. Dat is ook direct 
geregeld. Dat geeft ten opzichte van 2017 een opwaartse druk op de vrijwilligersvergoedingen maar 
de hoeveelheid werk bleek voor een persoon te veel. Bovendien zaten we met ziekte direct omhoog. 
 
1.2 Het ingestelde spreekuur voor de bewoners direct voorafgaand aan de bestuursvergaderingen 
werkt goed. Het geeft een platform om vragen gelijk te beantwoorden en omgekeerd bestuurszaken 
uit te wisselen.  
 
1.3 Een andere zoektocht was in welke vorm het beste de maandelijkse bijdrage van de gebruikers 
kan worden gegoten. Eerst is gekozen voor koffiekaarten naast een vast maandelijks bedrag. Later is 
met de gebruikers overeen gekomen dat zij een hoger maandbedrag betalen (€ 50) en dan niet meer 
per kopje koffie hoeven af te rekenen. Daarnaast zijn er voor abonnementhouders nog enkele 
andere faciliteiten. 
 
Zo zijn er ook inmiddels financiële afspraken met vrijwilligers die in functie aanwezig zijn en die op 
bezoek komen. 
 
1.4 Met de vrijwilligers zijn vrijwilligersovereenkomsten gesloten.  
Voor het bestuur loopt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, overigens vigeert er een 
vrijwilligersverzekering. Uiteraard is ook de inventaris verzekerd. 
 
De sleuteluitgifte is ook geregistreerd.  
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1.5 Van aanvang af is het beleid van het bestuur de ontmoetingsplek een huiskamer voor senioren 
inwoners van Harfsen te laten zijn. In de loop van 2017 hebben wij contact kunnen leggen met Gerda 
ten Have als activiteiten coördinator. Zij verricht deze tot volle tevredenheid tegen een 
vrijwilligersvergoeding. Daarmee is er ook een vast contactpunt voor alle bezoekers gekomen. We 
hebben Maaike Willems bedankt voor haar ondersteuning tot dan.  
 
Met Janny Wilgenhof kon een overeenkomst worden gesloten om wekelijks gymnastiekles te geven. 
Zij is zeer ervaren. De bezoekers  zijn heel tevreden over deze lessen. 
 
 
In de loop van het jaar werden veel activiteiten georganiseerd: 
Koffie drinken; 
Open tafel; 
Biljarten; 
Gymlessen; 
Kerstmarkt; 
Beeldhouwen; 
NL-doet; 
Spelletjes ochtend/middag; 
Bingo; 
Koersbal; 
Bloem schikken; 
Uitjes; 
 
Maandelijks wordt een activiteitenkalender opgesteld. Deze komt ook in het lokale huis aan huisblad  
de Gids. 
 
 
2. In 2018 is het beleid 2017 verder uitgewerkt en uitgebouwd. Verdere aandacht werd besteed aan 
hygiëne, brandveiligheid. Op beide terreinen werden  concrete maatregelen genomen. Ook aan de 
inrichting van de ontmoetingsruimte werd gewerkt. Advies werd ingewonnen hoe deze gezelliger en  
doelmatiger is in te richten. Noodzakelijke acties werden ondernomen.  Onderdeel daarvan is de TV-
hoek waar naast ander meubilair een grootbeeld TV is gekomen. Een grote kast werd aangeschaft 
beter passend in het geheel en functioneler. Ook in de keuken werd apparatuur vervangen en 
uitgebreid, bijvoorbeeld om de maaltijden langer warm te kunnen houden. In de resultatenrekening 
staan deze posten onder incidentele lasten. 
 
2.1 Verder werd nagedacht over het plaatsen van beweeg- en speeltoestellen direct grenzend aan 
het perceel. Een jeu de boules baan was een wens van de bewoners. Inmiddels is de financiering van 
toestellen en baan rond. Hiermee wordt eens wens van veel senioren vervuld. 
Na lange voorbereiding vindt realisatie in mei 2019 plaats. 
Met deze investering wordt de verbinding met de omgeving, jong en oud, verder uitgebouwd. 
 
2.2 Als nieuwe activiteit is gestart met een bruin café op de laatste vrijdag van de maand. Van het 
begin af was en is hiervoor veel belangstelling. Zowel van bewoners als van andere senioren uit het 
dorp. Daarnaast worden nu lezingen of presentaties over interessante onderwerpen georganiseerd 
waarvoor ook goede belangstelling blijkt te zijn. 
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Naast de activiteiten uit 2017 die ook in 2018 zijn door gezet zijn als nieuw te noemen; 
 
Bruin café; 
Lezingen en presentaties; 
Oudejaarsavond; 
Paas- en Kerstbijeenkomst samen met de Schakel; 
Activiteiten met de Beatrixschool. 
 
2.3 Geconstateerd werd dat naast operationele vragen er ook in toenemende mate vragen en 
problemen met een medische achtergrond op ons pad komen. We zoeken naar wegen voor een zorg 
coördinator.   In het overleg met de gemeente is ook ingebracht dat wij een spreekuur van het Baken 
een goede mogelijkheid zien voor bewoners en dorp. Ook is de discussie opgestart vrijwilligers  
probleemgevoeliger te maken voor mogelijke zorgen bij senioren. Met smart wachten we verder op 
de besluitvorming/uitvoering van plannen door de gemeente op het gebied van de 
Ontmoetingsplekken. 
 
2.4 De telefoon- en wifiverbinding is eind 2018 door Sutfene, conform afspraak beëindigd.  Omdat 
bereikbaarheid belangrijk is werd een nieuwe wifi/telefoonaansluiting aangelegd. 
 
2.5 De donateurs van de Stichting Vrienden worden vanaf 2019 donateur van de Stichting 
Ontmoetingsplek de Veldhoek. 
 
 
 
Harfsen, 7 maart 2019. 
 
 
Jan Los 
Secretaris/Penningmeester. 
 
 
  


