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UITNODIGING 
 

Voor de ledenvergadering van de NPV-afdeling Woerden. 
D.V. 14 juni 2022  in gebouw Elim te Kamerik. 
 
19.15 uur inloop met koffie/thee 
19.30 uur aanvang jaarvergadering 
Agenda 
1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Notulen vergadering 8 juni 2021. 
  Deze zijn voor de aanvang beschikbaar bij de ingang van de zaal 
5. Jaarverslag bestuur 2021 
6. Financiën 
 Jaarcijfers 2021 
 Verslag kascontrole commissie 
 Begroting 2022 
 Decharge penningmeester en bestuur 
 Verkiezing nieuwe kascontrole commissie 

7. Verslag sociale netwerkondersteuning 2021 
8. Rondvraag 
 
P A U Z E 
In de pauze is er gelegenheid voor een praatje en koffie 
 
9. Opening openbaar deel 
10. Lezing door mw. R. Heij over het thema “Nadenken over later” 
11. Gelegenheid tot vragen 
12. Sluiting door mw. R. Heij. (circa 21.45 uur) 

 
Wij hopen u te mogen ontmoeten op 14 juni. 2022. 
 
Het bestuur 
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Van de voorzitter 
 
Een nieuwe Zorgperspectief ligt voor u. Tijd dus voor de Algemene 
ledenvergadering. Verder in dit blad vindt u daartoe de uitnodiging en 
de te behandelen stukken. Het bestuur legt graag verantwoording af. 
Ook kunnen we weer een lezing houden. Mw. R. Heij hoopt de lezing 
‘Nadenken over later’ te houden die voor 2020 gepland stond. Toen 
kwam Corona en werd de lezing geannuleerd. Wat is het mooi deze 
moeilijke tijd af te kunnen sluiten met deze lezing. Want het 
onderwerp is helaas elke dag actueel. Ons leven is eindig. Dat weet 
iedereen. Maar hoe ons einde is weet niemand. Daarom is het 
belangrijk dat we weten welke behandelingen we willen ingeval we 
ernstig ziek worden. En als we zelf niet meer kunnen beoordelen wat 
goed is wie dan mag (mogen) beslissen. Geen lichtvaardige 
aangelegenheid. Mw. R. Heij zal ook graag uw vragen hierover 
beantwoorden. 
Graag zie ik u op onze ledenvergadering en/of tijdens de lezing.  
 
Cor van Tuijl 
 
 
 
 

Lezing: Mw. R. Heij, 14 juni 2022 
 

Onderwerp: “Nadenken over later” 
 

Waar: Gebouw Elim in Kamerik,  
Burg. Talsmaweg 19. 
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Jaarverslag NPV 2021 
 
 
Ook 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 doorgang vinden in aangepaste vorm.  
 
Het bestuur kwam in 2021 drie keer samen. Dat was twee keer vooral t.b.v. 
de voorbereiding van de algemene ledenvergadering. De ALV kon voor de 
vakanties worden gehouden op 8 juni 2021.  
 
Door middel van een digitale nieuwsbrief konden we ondanks de 
maatregelen als gevolg van de COVID-19 pandemie communiceren. Dat is 
sneller en goedkoper. Slechts het verenigingsblad Zorgperspectief wordt 
nog op papier bezorgd. Andere berichten uitsluitend via de digitale 
nieuwsbrief.  
 
De nieuwe lokale website is begin 2021 online gegaan. Langzaam maar 
zeker worden er steeds meer lokale elementen aan toegevoegd. 
 
De penningmeester en de coördinator hadden regelmatig overleg met de 
gemeente over de subsidie.  
 
Volgens de aanvraag van de retributie bij de landelijke NPV was per 1 
oktober 2021 het totaal aantal leden 367. 
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Op 31 december 2021 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 2021 
 
Het financieel verslag over het boekjaar 2021 is in de bestuursvergadering 
van 7 februari 2022 goedgekeurd. De cijfers en het resultaat is hieronder 
weergegeven. 

In 2021 hebben we het gevraagde subsidiebedrag ad. € 6.000, - van de 
gemeente Woerden ontvangen. Daar zijn we blij mee. Voor het tweede jaar 
op rij is het totaal aan giften dat van particulieren en andere begunstigers is 
ontvangen achtergebleven bij de begroting. Des temeer willen we alle gevers 
hierbij hartelijk bedanken voor hun bijdragen. 

Ook het jaar 2021 stond in het teken van de Coronacrisis. Desondanks kon er 
toch een ledenvergadering worden gehouden, echter zonder een 
presentatie. De communicatie rond deze vergaderingen vindt voor een 
steeds belangrijker deel elektronisch plaats. Door dit alles zijn de 
verenigingskosten lager uit gevallen dan begroot en daardoor is ook het licht 
positieve resultaat te verklaren. 

Het bestuur hecht grote waarde aan het werk dat onze coördinatoren 
dagelijks doen in vaak lastige omstandigheden. Ook in het afgelopen jaar is er 
weer veel van hen gevraagd.  
Binnen het bestuur hanteren we een vergoedingenmethodiek waarbij het 
begrootte bedrag ‘Vergoeding coördinatoren’ wordt omgeslagen naar het 
aantal besteedde coördinatie-uren. Doordat er in 2021 veel uren zijn besteed 
zou de vergoeding per uur substantieel dalen t.o.v. de jaren daarvoor. Het 
bestuur vindt dit onwenselijk en stelt de leden voor alsnog in te stemmen 
met een verhoging van het begrootte bedrag voor ‘Vergoeding 
coördinatoren’ over 2021 van € 3.000,- naar € 3.500,- 
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  Het bestuur heeft ook besloten om met ingang van 2022 hiervoor een vast 
Uurtarief van € 4,50 te hanteren waarbij de begroting slechts een indicatie 
is van de te verwachten kosten. 

Wij willen u vragen het werk van onze vereniging ook financieel te blijven 
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. 
Van harte aanbevolen. 

Uw penningmeester,  
Sijmen van Dijk 
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Jaarverslag 2021 NPV-Vrijwilligers Dichtbij via 
Sociale Netwerkondersteuning 
Samenvatting van de jaarverslagen 2021 NPV-Woerden, Harmelen, 
Nieuwerbrug, NPV-Zegveld, NPV-Kamerik en Hervormde Kerk Kamerik  
(tussen haakjes de aantallen van 2020) 

 
 
 
 

Woerden, 
Harmelen, 

Nieuwerbrug 

 
Zegveld 

 
Kamerik – 

NPV 

Kamerik –
Hervormde 

kerk 

 
Totaal 

Aantal geholpen 
hulpvragers 

 
97   (79) 

 
17  (17) 

 
7  (4) 

 
12   (13) 

 
133  (113) 

Aantal ingezette 
vrijwilligers 

 
174   (144)  

 
38   (36) 

 
26  (32) 

 
42   (31) 

 
280   (243) 

Aantal uren 
verleende hulp 

 
4685    (3189) 

 
622   (285) 

 
350  (82) 

 
338 (524) 

 
5995   (4080) 

Aantal uren 
coördinatie 

 
512   (525) 

 
136   (84) 

 
42   (38) 

 
34   (20) 

 
724  (658) 
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Weer ligt een bijzonder jaar achter ons. Een coronajaar!  

En ondanks alles mogen we dankbaar achteromzien. Voor zover wij weten zijn 
er door contacten met hulpvragers geen besmettingen geweest. Dat was 
telkens toch wel een stille zorg.  

Soli Deo Gloria.  

Maar eenzaamheid kan heel schrijnend zijn en als b.v. via WoerdenWijzer, 
thuiszorgorganisaties en huisartsen een beroep op ons gedaan werd, dan 
hadden we niet de vrijmoedigheid om dat naast ons neer te leggen. Maar voor 
de vele hulpvragen waren wel nieuwe vrijwilligers nodig.  

Wat bijzonder, dat we daarin steeds konden voorzien. Daarover zijn we nog 
het meest verwonderd! Met oproepen, die we geregeld via kerkelijk apps 
mochten versturen, werden we telkens verrast door aanmeldingen. Niet alleen 
senioren, maar juist veertigers meldden zich! En niet alleen vrouwen, juist ook 
mannen! 

  

 

 

 

Verrassende uitkomsten zijn te zien!  Aantal verleende uren hulp, vaak in de 
vorm van nabijheid/gesprekken is bijzonder toegenomen! Ook het aantal 
hulpvragen. Duidelijk wijzen de cijfers uit, dat de nood in stad Woerden groter 
is dan in de omliggende dorpen. In dorpen wordt gelukkig veel onderling 
opgelost.  

We hebben al eens eerder uitgelegd, dat achter de cijfers verhalen schuilgaan. 
Allereerst dat niet te zien is, dat elk jaar een heel aantal netwerken stoppen 
door b.v. overlijden, verhuizing enz. en dat er door de coördinatoren veel werk 
verzet wordt in het opzetten van nieuwe netwerken. Ook dat veel van onze 
280 vrijwilligers meer dan 1 netwerk hebben. Soms wel 3 of 4.  

 

‘Corona’ gaf bewustwording om zinvol bezig te zijn met vrije tijd. Al 
is het maar een paar uurtjes in de maand die we besteden aan onze 
naaste. 
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Nog steeds zijn de hulpvragen heel divers. Overbelaste mantelzorgers zijn 
een belangrijke doelgroep. Met vragen op allerlei gebied. Altijd zijn het kleine 
problemen, die gemakkelijk door ‘gewone’ mensen opgelost kunnen worden 
en steeds meer gaan burgers beseffen, dat dit de toekomst wordt. 

Er voor elkaar zijn. Als iemand geen kerkelijke achtergrond heeft en ook 
praktisch geen netwerk dan bellen we soms daadwerkelijk bij de buren aan 
en vragen of ze mee willen doen. Dat geeft verrassende gesprekken en 
oplossingen. Ook bieden kerkelijke app-groepen mogelijkheden en we zijn 
dankbaar dat we daar gebruik van mogen maken.  

Maar als grootste probleem komt toch steeds meer de eenzaamheid naar 
boven. Vooral van 80-100 jaar wonen mensen nog zelfstandig als hun 
verstand helder is. Al kunnen er allerlei problemen zijn m.b.t hun lichaam. 
Het is een zegen om zelfstandig te kunnen wonen, maar… de dagen zijn lang. 
“Ik zie uit naar een goed gesprek op zijn tijd”, is dan de vraag. Of een 
mevrouw van ruim 95 jaar, die zo graag 1 x per week met de rolstoel even 
naar het winkelcentrum wil om boodschappen te doen. En dan vinden we een 
veertiger, die zich een paar uur vrij wil maken en aangeeft: “Dit deed ik ook 
voor mijn oma”.  

 

Steeds meer wordt er binnen de burgerlijke gemeente van Woerden 
samengewerkt. Met elkaar proberen we als professionals en 
vrijwilligersorganisaties een hulpvraag op te lossen. Dat geeft onderlinge 
verbinding en moed om door te gaan.  Andere organisaties valt het op, dat 
wij steeds weer vrijwilligers kunnen vinden om de hulpvraag op te lossen. Dat 
we de gezamenlijke kerken als visvijver hebben draagt hieraan bij. In Kamerik 
en Zegveld zijn mooie teams van coördinatoren. In Harmelen en Woerden 
zijn er te weinig. Gelukkig heeft Mirjam Meertens zich opgegeven om 
speciaal in haar eigen buurt  (Woerden Bomen- en Bloemenbuurt ) de 
hulpvragen op te pakken. Dat geeft verbinding met de wijk en korte lijntjes.  
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Vrijwilligers kunnen we altijd vinden, maar je aanmelden kan 

ook. Welkom! 
 

Hulpvragen zijn er genoeg, maar vooral aan coördinatoren, die 
 

wijkgerichte ‘verbinders’  
 

willen zijn, hebben we dringend behoefte. Vooral in Woerden 
en Harmelen. 

 

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Corrie Middelkoop 
Tel: 06 - 41355813 

corriemiddelkoop@npvwoerden.nl 

 
 

Hartelijk dank vrijwilligers voor jullie inzet en trouw! 
 In veel vrijwilligersorganisaties heeft ‘corona’  geleid tot een afname van 
het aantal vrijwilligers, maar tot onze verwondering was het bij ons juist 
andersom!  

 

Sinds kort ben ik gestart als vrijwilliger (coördinator) bij de NPV. Ik vind het 
mooi een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, maar 
ook belangrijk iets te doen wat bij je past. En dat is de NPV! Omgaan met 
mensen is altijd weer anders. En zoals mijn collega het zei, burenhulp in een 
nieuw jasje, is een mooi concept. Voor mij is het praktisch, dat ik voor het 
stukje coördinatie flexibel kan zijn hoe dit in te passen in de week. Kortom: 
aan de slag! 

Mirjam Meertens. 

 

In veel vrijwilligersorganisaties heeft ‘corona’ geleid tot een 
afname van het aantal vrijwilligers, maar tot onze 
verwondering was het bij ons juist andersom!  
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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 
 


