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UITNODIGING 
 

Voor de ledenvergadering van de NPV-afdeling Woerden. 
Het bestuur van de NPV-afdeling Woerden nodigt u van harte uit tot het 
bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal 
worden op: 

Datum: D.V. Dinsdag 8 juni 2021 
Aanvang: 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.45 uur. 
Plaats: kerkelijk centrum Elim 

  Burgemeester Talsmaweg 19 
  3471 CM  Kamerik 

Vanwege de aanhoudende Corona maatregelen zal er dit keer geen lezing 
gehouden worden. 
Hoewel de maatregelen al iets versoepeld zijn en aanmelden niet meer 
verplicht is stellen wij het op prijs als u laat weten of u voornemens bent om 
te komen. U kunt dat laten weten via email info@npvwoerden.nl of 
telefonisch bij de voorzitter op 06-50517124.  

 
Agenda 

1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen vergadering 5 oktober 2020 

Deze zijn voor de aanvang beschikbaar bij de ingang van de zaal 
4. Jaarverslag bestuur 2020 
5. Financiën 

a. Jaarcijfers 2020 
b. Verslag kascontrole commissie 
c. Begroting 2022 
d. Decharge penningmeester en bestuur 
e. Verkiezing kascontrole commissie 

6. Verslag sociale netwerkondersteuning 2020 
7. Rondvraag 
8. Afsluiting  

 
Wij hopen u te mogen ontmoeten op 8 juni.  
 
Het bestuur 
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Van de voorzitter 
 
Voor u ligt een nieuw Zorgperspectief van onze NPV afdeling-Woerden. 
Hierin wordt u uitgenodigd voor onze Algemene Ledenvergadering. Vorig 
jaar stonden we aan het begin van de pandemie en moesten we onze 
vergadering uitstellen. Nu staan we hopelijk aan het begin van het einde 
daarvan. Het afgelopen jaar was voor velen moeilijk vanwege de lock-down. 
Daarbij ging het leven wel door met geboorten en huwelijken maar ook met 
ziekten en sterfgevallen. Hoe dicht dat bij elkaar kan liggen blijkt wel als 
jezelf een aantal kleinkinderen mag krijgen terwijl onze coördinator Josien 
Visscher plotseling haar man verloor. We zijn dankbaar dat ze de kracht 
hervond om haar werk weer rustig aan op te pakken. 
Wij zij blij dat we onze ALV kunnen houden en u weer mogen begroeten. 
Onze hulpverlening kon in een moeilijke tijd doorgang vinden. Dat was heel 
fijn, want juist dan heb je elkaar nodig. Het werk groeide zoals u kunt lezen 
in het jaarverslag over de Vrijwilligers Dichtbij.  
De vereniging zelf kon weinig organiseren. Wel werd medio 2020 een begin 
gemaakt met een nieuwe website en een digitale nieuwsbrief. Ook dit 
Zorgperspectief wordt zoveel mogelijk digitaal bezorgd. Begin dit jaar kwam 
de nieuwe website online. Kijkt u er gerust eens op. 
Financieel draait de vereniging nog steeds gezond. Lees het verslag van de 
penningmeester. Wel merken we dat de gemeente minder scheutig is met 
de subsidies. Hoe dat gaat uitpakken is moeilijk in te schatten. 
Wij rekenen op uw steun, niet alleen materieel maar ook in uw gebeden. 
We leven in een tijd waarin vele vraagstukken op ons afkomen. Maar we 
hebben recent herdacht dat Jezus ten hemel opvoer en dat de Trooster tot 
ons gekomen is. Laten we ons daardoor laten leiden en vertroosten. Wie op 
Hem betrouwt zal niet beschaamd worden.  

Cor van Tuijl 
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Jaarverslag NPV 2020 
 
 
Het jaar 2021 was een veelbewogen jaar vanwege de COVID-19 pandemie. 
De bestrijding daarvan ging gepaard met strenge regels waardoor ook ons 
werk ernstig werd bemoeilijkt. Het leven kwam in het teken te staan van de 
bestrijding. Gelukkig konden de vrijwilligerswerkzaamheden in aangepaste 
vorm doorgang vinden. 

Het bestuur kwam in 2020 vier keer samen. Dat was vooral voor de 
voorbereiding van de algemene ledenvergadering, de ALV. De in april 
geplande ALV kon geen doorgang vinden en is verschoven naar oktober. 
Gelukkig kon die wel doorgaan. Er vond toen een bestuursverkiezing plaats. 
Vanaf april was er feitelijk nog maar één volwaardig bestuurslid. Anderen 
traden statutair terug en waren herkiesbaar of moesten nog benoemd 
worden. Gelukkig werden allen herkozen of opnieuw benoemd. 

Nieuw benoemd zijn Mees van Elk, Aafke Hofland-de Leeuw en Sijmen van 
Dijk. 
In de ALV werd afscheid genomen van Cok Graafland die ruim tien jaar 
penningmeester is geweest. Hij heeft een financieel gezonde vereniging 
achter gelaten. 

Omdat we een aantal keer onze ALV moesten verzetten, zowel qua datum 
als locatie, hebben we besloten door middel van een digitale nieuwsbrief te 
communiceren. Dat is sneller en goedkoper. Alleen het verenigingsblad 
‘Zorgperspectief’ wordt nog op papier bezorgd. Andere berichten 
uitsluitend via de digitale nieuwsbrief. 

In de loop van 2020 werd het plan om te komen met een nieuwe lokale 
website werkelijkheid. Deze site is begin 2021 online gegaan. 

De nieuwe penningmeester en de coördinator hadden ook regelmatig overleg 
met de gemeente over de subsidie.  
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Op 31 december 2020 kende het bestuur de volgende samenstelling: 

Cor van Tuijl Voorzitter 
Sijmen van Dijk Penningmeester 
Mees van Elk Secretaris 
Corrie Middelkoop Bestuurlijk verantwoordelijk voor de sociale netwerken 

en Coördinatoren. 
 Tevens zelf coördinator 
Elly van der Wilt Algemeen bestuurslid, deeltaak ondersteuning Corrie 
Aafke Hofland Algemeen bestuurslid, deeltaak communicatie, website 

beheer. 
 
Jaarverslag Financiën 2020 
 
Het financieel verslag over het boekjaar 2020 is in de bestuursvergadering van 
7 april 2021 goedgekeurd. 
De cijfers zullen op de algemene ledenvergadering beschikbaar zijn voor 
belangstellenden of kunnen worden opgevraagd door een mailtje te sturen 
naar de penningmeester: penningmeester@npvwoerden.nl 
Het resultaat voor het jaar 2020 is hieronder weergegeven. 

In 2020 hebben we het gevraagde subsidiebedrag ad. € 6.000,- van de 
gemeente Woerden ontvangen. 

Het totaal aan giften dat van particulieren en andere begunstigers is ontvangen 
blijft wat achter bij de begroting. Niettemin willen we alle gevers hierbij 
hartelijk bedanken voor hun bijdragen. 

Het jaar 2020 was door de Corona crisis uitzonderlijk. Doordat o.a. de 
ledenvergadering slechts in een afgeslankte vorm kon worden georganiseerd 
zijn de verenigingskosten wat lager uit gevallen dan begroot. 

Het bestuur hecht grote waarde aan het werk dat onze coördinatoren 
dagelijks doen in vaak lastige omstandigheden. Zeker in de moeilijke tijd 
waarin we momenteel leven wordt er veel van hen gevraagd. Daarom is 
besloten om de jaarlijkse coördinatoren vergoeding over 2020 wat te 
verhogen. 
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Om boekhoudkundige redenen heeft het bestuur ook besloten om met ingang 
van 2020 deze coördinatoren vergoedingen ten laste van het boekjaar te 
brengen waarop deze betrekking hebben. Dat betekent dat dit jaar deze 
vergoedingenpost zowel de vergoedingen van 2019 als 2020 bevat. 
Deze 1-malige correctie verklaart het negatieve resultaat over 2020. 

Wij willen u vragen het werk van onze vereniging ook financieel te 
ondersteunen zodat we het voor dit jaar begrote bedrag aan giften mogen 
ontvangen. Tijdens de jaarvergadering is er een collectebus aanwezig en ons 
rekeningnummer vindt u in het colofon van deze uitgave van Zorgperspectief. 
Wij hebben de ANBI-status waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is. 

Sijmen van Dijk (Penningmeester) 
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Jaarverslag 2020 
NPV-Vrijwilligers Dichtbij via Sociale 
Netwerkondersteuning 
 
Aantal hulpvragen/netwerken 113 
Aantal vrijwilligers 243 
Aantal uren hulp gegeven 4.080 
Coördinatie-uren 658 

 
In 2020 zijn in 113 netwerken 347 vrijwilligers ingezet. 104 vrijwilligers zijn nl. 
gekoppeld aan meerdere hulpvragers. 
Cijfers zeggen veel, maar niet alles. Wat is er in het afgelopen jaar 2020 veel 
gebeurd!  
Het jaar begon rustig, maar begin maart werden we geconfronteerd met iets 
nieuws. Een pandemie en daarmee ging een lock-down gepaard. 
Van het ene op het andere moment ging er veel ‘op slot’. We dachten, dat het 
maar tijdelijk zou zijn. Maar dat pakte anders uit. Inmiddels ervaren we dat 
Corona een onderdeel van ons leven geworden is. 

Over alles moest nagedacht worden. En gecommuniceerd met de cliënten en 
hun vrijwilligers. Want hoe gaan we verder? Vanuit het landelijk bureau 
verschenen richtlijnen. Deze probeerden we na te leven. 

Graag geven wij een ‘inkijkje’ in de praktijk van het gewone leven zoals het 
eraan toeging en nog steeds aan toegaat. Onze hulpvragers zijn kwetsbare 
mensen. Er is er vaak veel eenzaamheid. Achter de schermen van de lock-down 
hebben geleidelijk aan veranderingen plaats gevonden waar we ondanks alles 
blij mee zijn. Er zijn inderdaad minder bezoekjes gebracht. Dat is te zien in de 
cijfers. Er zijn door onze vrijwilligers veel telefoontjes gepleegd, kaarten en 
andere blijken van meeleven gestuurd naar hun cliënt. Een bijkomend 
probleem is dat veel van onze vrijwilligers ook zelf qua leeftijd tot de 
risicogroep behoren. Daarom hebben alle coördinatoren gerespecteerd als 
vrijwilligers hun grens trokken en niet op bezoek gingen. In de zomermaanden 
mocht er iets meer, maar in de herfst werden de maatregelen weer strenger. 
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Maar er was ook een andere kant. Via o.a. huisartsen, wijkteams, de thuiszorg 
en WoerdenWijzer (het WMO-loket) werden veel nieuwe hulpvragen bij ons 
neergelegd. Ruim 30. Vooral veel eenzaamheid, beginnende dementie en 
mensen met een psychische aandoening. De beroepskrachten ervaarden dat 
hun cliënten contacten met andere mensen nodig hadden en dat gaf ons de 
drive om vrijwilligers te zoeken die zich hiervoor in wilden zetten. Steeds weer 
werden die gevonden. Veel meer dan anders gaven burgers zich op als ze iets 
wilden betekenen voor hun naasten. Veel meer samenwerking is er gekomen 
in het vrijwilligersveld door organisaties.  

Een mooie samenloop van omstandigheden was, dat de burgerlijke gemeente 
i.v.m. het toekennen van de jaarlijkse subsidie dit ook steeds meer van ons 
gaat vragen!  
Dus…samenwerken met andere organisaties is vanzelfsprekender geworden. 
Ook binnen de kerken is er veel meer oog voor onze roeping in de 
maatschappij. Wij kunnen bij hen aankloppen en zij plaatsen wijkgericht 
oproepen. 

We verlenen hulp aan alle leeftijden, maar een ontwikkeling waar we steeds 
meer mee te maken krijgen is, dat mensen veel langer dan vroeger 
zelfstandig blijven wonen. Dat betekent dat bij ouderen boven de 80 jaar het 
eigen netwerk wegvalt. Mensen worden minder mobiel en de eenzaamheid 
sluipt het leven binnen. Wat een zegen, dat we daar met elkaar onze 
schouders onder mogen zetten. 

In de verschillende dorpen rondom Woerden werken zelfstandige teams. Wat 
is het goed om te horen van de burgerlijke gemeente, dat vanuit Kamerik 
niet veel hulpvragen bij WoerdenWijzer terechtkomen, omdat de 
dorpsbewoners veel onderling zelf oplossen. Dat is een mooi compliment. 
De Hervormde gemeente opereert zelfstandig onder de vlag van de NPV. 
Samen met de diaconie nemen 2 coördinatoren steeds meer zorg op zich en 
groeit het aantal vrijwilligers. Daarnaast nemen 2 andere coördinatoren de 
hulpvragen vanuit het dorp voor hun rekening. 
Zij zijn blij als er een probleem bij hen neergelegd wordt en zij kunnen helpen. 
Zij beheren een stabiel aantal netwerken, waarbij men vooral vaak praktisch 
oplossend bezig is. Maar het wordt op prijs gesteld, als ook eenzaamheid aan 
hen gemeld wordt. 
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In Zegveld is er samenwerking met andere partijen. Er worden vrijwilligers 
ingezet in diverse netwerken. Gerdi van Elk met haar collega’s zijn het 
luisterend oor en hun ogen kijken goed rond. 

In Harmelen is vooral Josien Visscher werkzaam. Een groot verdriet is in haar 
leven gekomen door het verlies van haar geliefde man. Dat heeft grote impact 
en we respecteren het dat zij even wat meer op de achtergrond bezig is. Wij 
wensen haar in alles de hulp van de Heere toe. 

In Woerden neemt het aantal hulpvragen nog steeds sterk toe. Dat is niet in de 
cijfers terug te zien. Meer dan 30 nieuwe aanmeldingen, maar er zijn ook veel 
mensen die overlijden of naar een verpleeghuis gaan. Ook heeft corona enkele 
van onze (zeer oude) hulpvragers getroffen. Dus ondanks bijna gelijkblijvende 
cijfers is er achter de schermen veel werk i.v.m. het organiseren van nieuwe 
netwerken. Woerden telt veel meer inwoners dan de dorpen. En er is minder 
onderlinge zorg. Aan de andere kant geldt ook in Woerden dat buurtgenoten 
bereid zijn om zich een poosje in te zetten voor een ander. Over meerdere 
schouders verdelen is vaak een goede oplossing. Om één keer per vier weken 
een keer te wandelen met een buurtbewoner die rolstoel gebonden is, daar 
vinden we vrijwilligers voor. Een keer met een mantelzorger erop uitgaan is 
ook geen probleem.  We proberen weer een netwerk op te bouwen vanuit hun 
buurt. Even de hond uitlaten. Even een klein klusje doen. Even de telefoon 
maken. Even met de taxi mee voor een ziekenhuisbezoek. Even met hen 
boodschappen gaan doen. In de meeste netwerken worden via een rooster de 
bezoeken geregeld. Maar er zijn ook netwerken waarin vrijwilligers via een app 
contact houden met iemand die het nodig heeft en vrijwilligers daadwerkelijk 
in actie komen als nabijheid gewenst is. Alles op maat, dat blijft ons 
handelsmerk. 
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Praktijkvoorbeeld 
Een mevrouw gaat steeds slechter zien, maar woont wel zelfstandig. Zij 
heeft telkens een contactmoment in een andere vorm. Er wordt eten 
gebracht, ze krijgt een bezoekje, ze gaat bij iemand eten of iemand gaat 
voor haar een boodschapje doen. Dan belt de thuiszorg ons. “Kunnen jullie 
vrijwilligers opzoeken, die met mevrouw gaan wandelen? 1 x per week? In 
coronatijd deed de thuiszorg dit, maar…. het zit niet in hun pakket. Twee 
vrijwilligers nemen het over. Inmiddels 7 contacten uit haar directe 
omgeving zorgen ervoor dat zij de donkere toekomst die voor haar ligt met 
vertrouwen tegemoet mag zien. Er zijn mensen die om haar denken…. 
 
Nog een praktijkvoorbeeld 
Een echtpaar is elkaars mantelzorger, maar het leven wordt steeds 
zwaarder. Te weinig zorg kan er ingezet worden omdat de juiste indicatie 
ontbreekt. Maar de ‘zwakte’ is er wel. Samen met buren, familie en mensen 
uit de wijk is een netwerk gevorm waarin een vrijwilliger van ons de leiding 
heeft en de communicatie verzorgt tussen alle partijen!  Prachtig! 
 
Wij zijn oprecht dankbaar dat ondanks de pandemie er binnen ons werk geen 
uitbraak van covid-19 heeft plaatsgevonden. Soli Deo Gloria. 
 
Hartelijk dank vrijwilligers voor jullie inzet en trouw! 

Gezocht: Coördinatoren NPV-vrijwilligers 
dichtbij via sociale netwerkondersteuning 

Er is een vraag, die we bij iedereen aan het hart willen leggen.  
Vrijwilligers kunnen we altijd vinden. 

Hulpvragen zijn er genoeg, maar aan coördinatoren die 
‘verbinders’ zijn. 

Daar hebben we dringend behoefte aan. 
Vooral in Woerden.  

 
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Corrie 

Middelkoop 
Tel: 06 41355813 

corriemiddelkoop@npvwoerden.nl 
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 Colofon 
Zorgperspectief is een uitgave van de NPV-afdeling Woerden. 
p/a van Hogendorplaan  
3445 CG  Woerden 
Site: https://www.npvzorg.nl/afdelingen/woerden/ E: info@npvwoerden.nl 

Bestuur: 
C. van Tuijl Voorzitter: T: 06-50517124 E: voorzitter@npvwoerden.nl 
M. van Elk Secretaris  E: secretaris@npvwoerden.nl 
S. van Dijk Penningmeester E: penningmeester@npvwoerden.nl 

C. Middelkoop-Wielink Bestuurslid en portefeuillehouder coördinatoren 
 Tevens coördinator 
E. van der Wilt-Schouten Algemeen bestuurslid 
A. Hofland-de Leeuw Algemeen bestuurslid 
 

Coördinatoren "Sociale Netwerk Ondersteuning” 

Woerden:  
C. Middelkoop – Wielink T: 06-41355813 E: corriemiddelkoop@npvwoerden.nl 

Nieuwerbrug en Harmelen: 
Josien Visscher T: 06-38278245 E: josienvisscher@npvwoerden.nl 

Zegveld: Gerdi van Elk T: 06-14133265 E: gerdivanelk@npvwoerden.nl 

Kamerik 
Hanny v.d. Boogert T: 06-13179215 E: hannyvdboogert@npvwoerden.nl 
Christien Nap   E: christiennap@npvwoeren.nl 

Kamerik (Hervormde gemeente) 
Jenny Nap 
Hennie Korver 

Vrijwillige bijdragen op bankrekening NL18 INGB 0668 6086 68 t.n.v. NPV-Woerden 
KvK: 40483293 
ANBI: 816596840 
 


