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01. Voorwoord:
Op donderdag 5 januari zijn we met een nieuwjaarsreceptie het jaar nieuwe jaar begonnen.
In de jaarlijkse toespraak werd er door voorzitter Ed Stevens stil gestaan bij de waardevolle bijdrage van alle vrijwilligers.
Het is bewonderenswaardig dat alle activiteiten geheel zelfstandig en zelf organiserend door de vrijwilligers worden uitgevoerd.
Namens het bestuur wordt iedereen bedankt en wordt er een toost uitgebracht op hetgeen we met z’n allen tot stand gebracht hebben in
Leunen. ED spreekt de verwachting uit om ook in 2017 weer op ieders bijdrage te mogen rekenen.
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting “Samen” in Leunen: We gaan het samen doen!
Samen met het nieuwe jaarplan Stichting “Samen” in Leunen 2018 met bijbehorende begroting 2018 en de financiële jaarrekening over 2017, geeft dit
verslag u een goed inzicht in de activiteiten, projecten en werkzaamheden van het bestuur Stichting ‘Samen” in Leunen, in het jaar 2017.
Begin van het jaar is een tijd van terugblikken en vooruitzien en zo samen verbinding ervaren in het werken aan gezamenlijke doelen. Dat inspireert en
nodigt uit tot meer. Wij blijven ons samen inzetten voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij geloven in Samen, in solidariteit, in
verbinden. We gaan het samen doen! Deze begrippen zijn de basis van nu maar ook voor de toekomst. Wij danken alle vrijwilligers voor hun inbreng en
energie in het afgelopen jaar. Wij verwachten een goede start in het nieuwe jaar, waarin we graag met z’n allen Leunen verder kleur geven!
Stichting “Samen” in Leunen
Leunen, januari 2017
Namens het bestuur
Annemie Lucassen

02. Jaarplan / actielijst 2017









Vergaderrooster Stichting “Samen” in Leunen 2017;
Activiteiten Eetpunt 2017
Activiteiten ’t Trefpunt Leunen 2017;
Activiteiten dorpsdagbesteding ZorgSaam Leunen 2017
Activiteiten Infopunt in het MFC de Baank 2017;
Scholing vrijwilligers.
Begroting 2018
Jaarverslag 2017

03. Interne organisatie: Stichting “Samen” in Leunen
03.1. Stichting “Samen” in Leunen: We gaan het samen doen!
Ook in 2017 heeft het bestuur samen met de zelfsturende werkgroepen verder vorm en inhoud gegeven aan de verschillende Wmo-activiteiten:
1. Het Eetpunt
2. Het Trefpunt
3. Het Infopunt
4. Dagbesteding Zorgsaam.
In 2017 bestond het bestuur van Stichting “Samen” in Leunen, uit de volgende personen:
Ria Flinsenberg, Margriet van Glabbeek, Annemie Lucassen, Wim Jenniskens Annemarie van Kruijssen. Peter Loenen en Ed Stevens.
In totaal hebben 67 vrijwilligers zich verbonden aan Stichting “Samen” in Leunen.

03.2. Werkgroep

2017

Doel van het Eetpunt: “Lekker Samen”
Het doel van het eetpunt is om mensen in Leunen die gezellig met elkaar willen tafelen met elkaar in contact te brengen in combinatie met een goede,
verantwoorde maaltijd.

Uitgangspunt maaltijden
Een goede en gezonde maaltijd is belangrijk. Er wordt een volwaardig 3-gangenmenu geserveerd. Iedereen wonende in Leunen is welkom. Belangstellenden
van buiten Leunen dienen een aantoonbare binding met Leunen te hebben. Men hoeft geen lid te zijn van een vereniging. Wel moet de woon- en/of
leefsituatie een reden zijn voor deelname. De kosten per maaltijd zijn € 8,00 *(exclusief consumpties). Tijdens de maaltijd wordt gratis water geserveerd.
Deelnemers
We gaan uit van een bezetting per eetsessie van ongeveer 36 personen. Door overlijden hebben er wat mutaties plaatsgevonden . Niet bij alle eetsessies zijn
er 36 deelnemers geweest; door ziekte, overlijden etc. of andere activiteiten op hetzelfde moment georganiseerd in Leunen, zijn er enkele sessies 30
deelnemers geweest. Totaal hebben we 36 vaste deelnemers. Er staan momenteel 2 personen op de reservelijst. We hebben extra publicaties in de LVHkrant gezet ten behoeve van aanmeldingen voor de reservelijst deze hebben geen resultaat opgeleverd.
Iedere week voorafgaand aan een eetsessie wordt melding gemaakt in de LVH-krant. Door middel van een folder worden de deelnemers geïnformeerd over
kosten, aanmelden en data waarop de bijeenkomsten plaatsvinden. Tijdens het kerstdiner ontvangen de deelnemers schriftelijk een planning van de
bijeenkomsten in het nieuwe jaar (2018).
We constateren dat i.v.m. de hoge leeftijd het geregeld voorkomt dat de deelnemers vergeten na aanmelding te komen, we gaan de deelnemers vervolgens
bellen. Daarnaast komt het geregeld voor dat na aanmelding en dus betaling een deelnemer ziek is. In dat geval wordt de maaltijd meegenomen of
thuisgebracht. Er is dit jaar een afspraak gemaakt dat deelnemers zelfstandig dienen te kunnen eten wanneer ze willen deelnemen aan “Lekker Samen”.
In 2017 zijn er geen dinercheques verkocht. Wel zijn er nog steeds mensen die deze inleveren (ontvangen in 2016). Tijdens het kerstdiner zijn 5
dinercheques verloot.
2017 is ons vierde jaar waarop de “Lekker Samen”- sessies georganiseerd worden. 2018 wordt dus een jubileumjaar waar we extra aandacht aan willen
besteden. De bijeenkomsten vonden plaats op 25 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april, 17 mei, 28 juni, 23 augustus, 27 september, 25 oktober, 22
november en 20 december (kerstdiner). Omdat de kostprijs van onze diners altijd lager is dan € 8,00 en we van mening zijn dat het tegoed ten gunste van de
deelnemers dient te komen, wordt het kerstdiner 2017 wederom gratis aangeboden aan de vaste deelnemers.

03.3. Werkgroep
Het jaar 2017 is voor ’t Trefpunt goed verlopen. Over het algemeen kwamen er iets meer bezoekers op af als het jaar ervoor. Een kaartgroepje
(bestaande uit 4 of 5 personen), zijn de vaste bezoekers, die tweewekelijks de uurtjes vullen met jokeren.
Veel van de andere gasten spelen graag Rummikub en ook gezellig kletsen behoort steevast tot de activiteiten op de vrijdagmiddag. Lidy Alberts is in de
loop van 2017 toegetreden tot de vrijwilligers van ’t Trefpunt. Voor Pasen, Sinterklaas en Kerstmis werden de bezoekers steeds getrakteerd op iets
lekkers. Dit wordt door de gasten erg gewaardeerd.

Doel van ‘t Trefpunt
Alle mensen die behoefte hebben om samen met anderen een middag samen te zijn, een kaartje te leggen, een gezelschapsspel te spelen of zomaar wat te
praten met elkaar zijn twee wekelijks op vrijdagmiddag welkom in de Baank.
Onze vrijwilligers ontvangen hen en zullen voor een middag vol ontspanning zorgen. Dat doet ’t Trefpunt!

03.4. Werkgroep

2017

De werkgroep ‘het Infopunt’ werd in 2017 door Truus Keijsers en Annemarie van Kruijssen bemenst samen met 4 vrijwilligers te weten, Truus Pijpers,
Catrien Lamers, Petra Nelissen en Willy Traa, die het spreekuur van ‘het Infopunt’ voor hun rekening nemen. Na in 2016 gestart te zijn met de opleiding
voor Vrijwillige Ouderen Adviseur hebben zij hun certificaat behaald voorjaar 2017. De werkgroep en vrijwilligers komen 1 x per twee maanden bijeen voor
werkoverleg.

In 2017 heeft het spreekuur van het Infopunt plaatsgevonden op vrijdagen van de even weken van 14 -15 uur. Waarbij telkens één van onze vrijwilligers
ondersteund door Annemie Coenders, sociaal wijkverpleegkundige aanwezig waren. Het Infopunt heeft in 2017 contact gezocht met Synthese om te kijken
hoe en op welke wijze we betrokken kunnen worden bij de preventieve huisbezoeken 75+. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf 2018 onze VOA’s de gesprekken
zullen voeren voor ouderen van Leunen. Daarnaast heeft het Infopunt zich, op vraag van de KBO Leunen, gepresenteerd op de themadag Eenzaamheid die
najaar 2017 plaatsvond in Heide. De themadag was georganiseerd door de gezamenlijke KBO van Leunen, Veulen en Heide. Op verzoek van de KBO’s en
met toestemming van het Bestuur Stichting “Samen “in Leunen, is het Infopunt ook opengesteld voor ouderen/inwoners van Veulen en Heide.
De spreekuren van het Infopunt worden aangekondigd via de LVH-courant. We geven hierin ook voorbeelden voor welke vragen men bij het Infopunt
terecht kan. Hoewel we zien dat de aard van de vragen veranderd, wordt nog slechts mondjesmaat gebruik gemaakt van het Infopunt. Dit werkt niet altijd
motiverend voor de vrijwilligers. De Sociaal wijkverpleegkundige krijgt wel meer vragen direct aan haar zelf.
We hopen dat met uitbreiding naar dorpen Veulen en Heide en met de preventieve huisbezoeken in 2018 meer gebruik wordt gemaakt van onze diensten

03.5. Werkgroep

2017

De werkgroep “ZorgSaam” bestaat uit Marleen Bartels, Ria Flinsenberg, Margriet v Glabbeek,Truus Keijsers, Catrien Lamers, Annemie Lucassen en Ans
Smedts . Zij hebben 5 x vergaderd in 2017.
Het bewaken van de grenzen en verwachtingen tussen enerzijds het vrijwilligerswerk en anderzijds het bieden van professionele zorg blijft onderwerp van
gesprek. Het boeien en binden van vrijwilligers vraagt eveneens blijvend aandacht evenals het actief werven van vrijwilligers.
Deelnemers
In december 2017 bezochten 11 gasten wekelijks de dorpsdagbesteding.
Gedurende het jaar zijn er twee van de gasten overleden en is een van de gasten gestopt vanwege een verhuizing.
De dagbesteding biedt in totaal plaats aan 12 personen.
Vrijwilligers
Wekelijks op maandag verzorgen 3 vrijwilligers het dagprogramma en wordt er door 2 personen een maaltijd bereid.
In totaliteit leveren er ongeveer 24 vrijwilligers aan de hand van een rooster hun bijdrage aan de dorpsdagbesteding.
Er vonden 2 bijeenkomsten plaats voor de vrijwilligers. Naast het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van de praktische gang van zaken is er
aandacht besteed aan de bejegening van de gasten door de vrijwilligers. Uitgangspunten zijn respect, eigen waarde en eigen regie.
Als blijk van waardering is er voor de vrijwilligers een groepsactiviteit georganiseerd om elkaar ook in een andere sfeer en omgeving te spreken en op een
plezierige manier samen te zijn.

Mantelzorgbijeenkomst.
Voor de gasten en hun mantelzorgers is er in april een bijeenkomst georganiseerd.
Hierin is met elkaar van gedachten gewisseld over de bevindingen en ervaringen. Wat gaat er goed, wat kan er anders of beter.
Heel veel complimenten en lof was er voor de vrijwilligers en de koks. De gasten ervaren een goede balans tussen het actief bezig zijn met
verschillende activiteiten en de momenten waarop ook ieder zijn/haar rust kan nemen.
De maaltijd wordt ervaren als een traktatie waar ieder elke week naar uit kijkt.
Er zijn goede afspraken gemaakt over het ophalen en wegbrengen van elkaar bij slecht weer.

04. Subsidie en financiële middelen 2017
Voor de structurele kosten van de Stichting “Samen” in Leunen, hebben we voor de WMO-activiteiten een subsidie ontvangen van de gemeente Venray.
Deze is terug te vinden in het financiële jaarverslag 2017.
In 2017 heeft de penningmeester een nieuw boekhoudprogramma in gebruik genomen.

05. Publiciteit:
Het bestuur Stichting ‘Samen’ in Leunen en de werkgroepen hebben in het jaar 2017 met deelnemers, vrijwilligers en inwoners van Leunen geïnformeerd
middels website Stichting “Samen” in Leunen, de LVH-courant en de regionale media.

06. Externe contacten:
In 2017 zijn er verschillende externe contacten geweest.
- MFC de Baank
- De Dorpsraad
- Gemeente Venray
- Initiatiefnemers WMO activiteiten Geijsteren

07. Conclusie:
Het jaarverslag toont aan dat er bij de inwoners van Leunen voldoende behoefte en draagvlak is voor het aanbod van de WMO-activiteiten welke
momenteel worden vormgegeven.

08. Jaarplan / actielijst 2018 Stichting “Samen” in Leunen.
Inleiding
Voor u ligt het Jaarplan / actielijst 2018 Stichting “Samen” in Leunen.
Het bestuur wil met het jaarplan 2018 haar WMO- activiteiten in Leunen verder continueren.

Jaarplan / actielijst 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwjaarstreffen op 11 januari 2018 met alle vrijwilligers Stichting “Samen” in Leunen
Vergaderrooster Stichting “Samen” in Leunen 2018;
Scholing vrijwilligers 2018
Beheer Website Stichting “Samen” in Leunen
Begroting 2018
Jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2017
Samenwerking andere partijen o.a. ouderenbond / KBO

09.

Slotwoord:

Het bestuur van de Stichting “Samen in Leunen wil zich inzetten voor MAATWERK in al de Wmo-activiteiten, zodat zoveel mogelijk inwoners van Leunen
mee kunnen blijven participeren in het dorp. Uiteindelijk willen we de participatie en integratie van alle inwoners van Leunen bevorderen.
Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

WE GAAN HET SAMEN DOEN!
Stichting “Samen” In Leunen

