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0.1 Inleiding  
 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting “Samen” in Leunen: We gaan het samen doen!  
Dit jaarverslag met bijbehorende begroting 2021 en de financiële jaarrekening over 2020, geeft u een 
goed inzicht in de activiteiten en werkzaamheden van het bestuur Stichting ‘Samen” in Leunen. 
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 en 
blijven de basis. 
 
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun inbreng en energie in het afgelopen jaar. Ook In het 
nieuwe jaar willen we met ieders bijdrage, Leunen graag weer opnieuw kleur geven. 
 
Bestuur en vrijwilligers zijn samen het jaar 2020 gestart met een nieuwjaarsborrel op donderdag 7 
januari.  Hier heeft Wim Jenniskens als vicevoorzitter even stil gestaan bij ieders bijdrage aan de 
verschillende activiteiten in het afgelopen jaar.  Mede dankzij het enthousiasme en de inzet van 
eenieder lukt het ons om met onze verschillende activiteiten een bijdrage van betekenis te leveren in 
het ontmoeten en verbinden van een grote groep dorpsgenoten en zo ook de leefbaarheid in Leunen 
te vergroten. 
Op dat moment hadden we nog geen weet van de pandemie en hetgeen Covid-19 met zich mee zou 
brengen. 2020 was een jaar van verandering en aanpassing. De coronacrisis heeft een grote stempel 
op onze activiteiten en ons privéleven gedrukt. We hebben ons schrap gezet, elkaar moed 
ingesproken en er samen de schouders onder gezet.  
Niemand wist wat ons te wachten stond. Hoe het virus om zich heen zou grijpen en wat dit van ons 
zou vragen. Het was een jaar van spanning en verdriet en ook van grote saamhorigheid. 
 
Stichting “Samen” in Leunen  
Leunen,  april 2021 
Namens het bestuur  
Annemie Lucassen 
 
 
 

02. Jaarplan / actielijst 2020 
 

 Vergaderrooster Stichting “Samen” in Leunen 2020 

 Activiteiten Samen eten 2020 

 Activiteiten Samen fietsen 2020 

 Activiteiten Dorpsdagbesteding ZorgSaam  2020 

 Vrijwilligers. 

 Begroting 2021 

 Jaarverslag 2020 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

0.3. Interne organisatie: Stichting “Samen” in Leunen 
 

3.1. Stichting “Samen” in Leunen. 
 
In 20120 heeft het bestuur samen met de zelfsturende werkgroepen verder vorm en inhoud gegeven 
aan de verschillende  Wmo-activiteiten: 
1. Samen eten. 
2. Samen fietsen. 
3.  Dagbesteding Zorgsaam.  
 
In 2020 bestond het bestuur  van Stichting “Samen” in Leunen, uit de volgende personen:  
Ria Flinsenberg, Margriet van Glabbeek, Annemie Lucassen, Wim Jenniskens Annemarie van 
Kruijssen en Peter Loenen.  Het bestuur kon dit jaar maar 2 x bij elkaar komen. Tussentijds werd via 
mail en app met elkaar gecommuniceerd. 
Naast het volgen van de voortgang van de verschillende activiteiten is er gesproken over o.a. 

- AVG privacy regelement. 

- Aanpassingen folder en website. 

- Aanschaf duo fiets. 
 
In totaal hebben zich 60 vrijwilligers verbonden aan Stichting “Samen” in Leunen, waarvan 15 
personen zich bij meerdere activiteiten inzetten 
 
Meerdere vrijwilligers hebben er vanwege hun eigen gezondheid voor gekozen om vanwege de 
coronacrisis voorlopig niet inzetbaar te zijn. 
In december hebben alle vrijwilligers een attentie ontvangen.  “2020 is voor ons allen een jaar 
geweest wat ons uitdaagde anders te leven en vooral stil te staan bij wat belangrijk is in het leven” 

 

03.2. Werkgroep      2020 
 
 
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 
Corona heeft behoorlijk wat flexibiliteit gevraagd van een ieder binnen het Eetpunt. We hebben  in  
2020  2 eetsessies kunnen organiseren in de Baank en wel op 22/1 en 19/2. In verband met de 
kwetsbaarheid en de grootte van groep hebben we afgezien van de overige sessies.  De bezetting op 
deze 2 bijeenkomsten was 36 personen. 
Er zijn het afgelopen jaar 3 vaste deelnemers overleden  en 1 persoon staat op de reservelijst.  Via de 
L.V.H. krant( zie onder) hebben we de gasten op de hoogte gebracht over het wel/niet doorgaan van 
de bijeenkomsten. Er is zelfs een enquête gehouden waarbij we de gasten persoonlijk hebben 
bezocht.  
 
Diners Eetpunt wel/niet opstarten 
Nog altijd hebben we te maken met beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus. We 
onderzoeken of het mogelijk is om de diners weer op te starten vanaf oktober 2020. 
In september 2020 zal er dus nog geen diner zijn. 
Graag willen we weten of er voldoende deelnemers zijn die zouden willen deelnemen aan het diner. 
Daarom ontvangen alle deelnemers in de week van 7 september een brief in de brievenbus waarop ze 
kunnen aangeven of ze wel/niet willen gaan deelnemen als het Eetpunt weer opgestart zou worden. 
In de week van 14 september zal een vrijwilliger deze brief komen ophalen.  
 Als u vragen heeft of eer informatie wilt neem dan contact op met: 
 Anita Vermeulen-Reintjes ( Eetpunt Leunen )  

 

 

Via de L.V.H. krant( zie onder) hebben we in coronatijd de gasten op de hoogte gebracht over het 
wel/niet doorgaan van de bijeenkomsten. Er is zelfs een enquête gehouden waarbij we de gasten 
persoonlijk thuis hebben bezocht. Iedere week voorafgaand aan een eetsessie werd melding 
gemaakt in de LVH-krant. Bij aanmelding  worden de deelnemers geïnformeerd over kosten  en data 
waarop de bijeenkomsten plaatsvinden. Tijdens het kerstdiner ontvangen de deelnemers schriftelijk 
een planning van de bijeenkomsten voor het nieuwe jaar (2021).  
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  een afspraak  dat deelnemers zelfstandig dienen te kunnen eten wanneer ze willen deelnemen 
aan “Lekker Samen”.  
Op initiatief van  de vrijwilligers is in deze tijd van corona met kerst een feestelijk kerstdiner 
georganiseerd waarbij iedere gast op  18 december 2020 een feestelijke maaltijd thuis werd 
aangeboden door de vrijwilligers. De organisatie was voortreffelijk waarbij in groepjes op diverse 
locaties werd gewerkt aan de uitvoering van het diner. Het logistieke geheel klopte als een bus met 
als resultaat: zeer tevreden gasten en gelukkige vrijwilligers.   
 



 

 
 
 
De kostprijs van onze diners is nog altijd lager dan € 8,00. 
Het te goed op de balans hebben we het afgelopen jaar besteed aan het kerstdiner met een 
aanvulling van het bestuur Stichting Samen in Leunen.  
 
Sponsoren 

- Intratuin, bloemen 
- van den Munckhof, place mats 
- John Verkoeyen, korting vlees 

  
 
Vrijwilligers 
De werkgroep eetpunt wordt aangestuurd en gecoördineerd door een lid van het bestuur Stichting 
“Samen” in Leunen 
Taken van vrijwilligers: 

- 2 vrijwilligers stellen het menu samen en dragen zorg voor de inkopen en de financiën ; 
- 1 vrijwilliger zorgt voor p.r., aanmelding, verslaggeving en  correspondentie met de 

vrijwilligers.  
- De overige vrijwilligers verzorgen mede de maaltijd, dekken de tafels,  doen de vaat en 

ontvangen de gasten.  
Iedere  bijeenkomst hebben we  8 vrijwilligers nodig. Men heeft geen behoefte aan uitbreiding van 
het aantal vrijwilligers. Diverse vrijwilligers hebben kenbaar gemaakt vaker ingezet te willen worden. 
Onderling kan zo nodig geruild worden .  i.v.m. corona hebben dit jaar fysiek geen vergaderingen 
plaatsgevonden. Wel is in petit comité ( 4 p.p.) vergaderd over wel of niet doorgaan van de 
bijeenkomsten. Inmiddels is er een app groep met de vrijwilligers in het leven geroepen zodat we 



 
elkaar over het wel en wee binnen de groep kunnen informeren. 

 
 
 
 

3.3. Werkgroep 2020 
 
Doel van “SamenFietsen”. 
” SamenFietsen ” is voor alle mensen in Leunen, die niet meer alleen durven, kunnen of willen 
fietsen. Met een vrijwilliger kunnen zij op onze Duo fiets, een rondje maken in het dorp of verder. Op 
deze wijze willen we mensen langer laten genieten van het buiten zijn, gezond bewegen en opdoen 
van sociale contacten.  
 
Na een grondige voorbereiding eind 2019, was het in 2020 zo ver! We zijn met ruim 12 vrijwilligers 
gestart met onze nieuwe activiteit “SamenFietsen” 
Begin van het voorjaar, is de nieuwe duo fiets van start gegaan met de inzegening van Pastoor 
Miedema. En klaar voor start. De 1e Duo fiets is tot stand gekomen met bijdrage van Dorpsraad en uit 
eigen reserves van Stichting “Samen in Leunen”. Vanwege het Coronavirus met aanpassingen in 
maatregelen, zoals een spatscherm. 
 



 

 
 
De vrijwilligers hebben actief inwoners van Leunen benaderd met de vraag of men geïnteresseerd 
was in een ritje met de Duo fiets. Daarnaast is de Duo fiets geïntroduceerd bij de activiteit ZorgSaam. 
 
Tegelijk met ingebruikname van de 1e fiets zijn we gestart met werven van gelden voor aanschaf van 
een  2e fiets. Hiervoor zijn verschillende fondsen aangeschreven.  Eind 2020 hadden we voldoende 
gelden bij elkaar voor aanschaf van een 2e fiets, die in 2021 geleverd gaat worden. Dit is mogelijk 
gemaakt door bijdrage van het  Rabo Coöperatiefonds, Oranjefonds, AWBN en Ouderenfonds en 
sponsoring van onze eigen inwoners. 
Om de Duo fiets een centrale plaats te geven in het dorp, is in de tuin van de Pastorie ons  
Zoem-Huuske” gebouwd. “ 
 
 
 

              
 

3.4. Dorpsdagopvang   2020 
 
Wat is zorgSaam? 
ZorgSaam is de dorpsdagopvang in Leunen,  waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten en naar 
behoefte deel kunnen nemen aan een dagprogramma. . Het biedt een sociale, veilige omgeving en is 
voor de gasten een aangename onderbreking van de week. Een plezierige dag met een vers bereide 
warme maaltijd. De mantelzorger kan de zorgmantel even overdragen aan de vrijwilligers/ 
gastdames. Elke maandag van 10.00-16.00 uur wordt Zorgsaam bezocht door een 12 tal gasten. 
 
De werkgroep “ZorgSaam” bestaat uit: Ria Flinsenberg, Margriet v Glabbeek, Truus Keijsers, Catrien 
Lamers, Annemie Lucassen ,Ans Smedts  en Truus Pijpers. 
In 2020  heeft de werkgroep 3 x vergaderd.  
Punten van bespreking waren 

- De sluiting en het opstarten van de dagopvang met in achtneming van de 
coronamaatregelen. 



 
- Beschikbaarheid van vrijwilligers, velen ook behorende tot de risicogroep. 
- Het vervoer van gasten met OMnibuz, meerdere malen heeft dit tot problemen geleid. 
- Het bewaken van de grenzen en verwachtingen tussen enerzijds het vrijwilligerswerk en 

anderzijds het bieden van professionele zorg. 
- De kortere of langere afwezigheid van de gasten, vanwege ziekte. 
- De wijze van communiceren via mail en logboek en het in acht nemen van de privacy regels ( 

AVG) 
- Het Lustrum op 8 juni 2020 

 
 
Gasten 
We zijn dit jaar gestart met 11 gasten.  
Vanaf maandag 16 maart zijn  er vanwege de Coronacrisis, in totaal 20 maandagen komen te 
vervallen. 
Nadat we in juli, voor ½ dagen inclusief de warme maaltijden, een hernieuwde start maakten zijn we 
vervolgens door de oplopende besmettingen en de harde Lock- down per 30 septemberweer volledig 
gestopt. 
Gelukkig konden we in december de dagopvang, mede op vraag van de gasten en met toestemming 
van de gemeente weer voortzetten met ½ dagen. 
Voor kwetsbare doelgroepen mochten er uitzonderingen gemaakt worden voor dagopvang. 
Gedurende de sluiting werd er al de tijd werd met regelmaat contact gehouden met de gasten en 
werd hen vanwege het lustrum een kleine attentie aangeboden. 
 
In de eerste weken van het jaar werd er nog een leuke activiteit met klein-dieren georganiseerd. 
 
 

 
 
 

Vrijwilligers 
Wekelijks op de maandagen, verzorgen 3 vrijwilligers het dagprogramma en wordt er door 2 
personen een warme maaltijd bereid.  



 
 
In totaliteit leveren ongeveer 18 vrijwilligers hun bijdrage aan de dorpsdagopvang. 
Op basis van ieders persoonlijke wensen en mogelijkheden, (dit kan zijn: hele of halve dagen en een 
of meerdere keren per maand een bijdrage leveren) wordt er een rooster gemaakt. 
De uitgangspunten in het contact met de gasten zijn;  respect, eigen waarde en eigen regie.  
Riek Lijssen heeft 5 jaar lang de maaltijden mee bereid en is met het bereiken van de 80 jarige 
gestopt als vrijwilliger.  We danken haar heel hartelijk voor haar betrokkenheid en trouwe inzet. 
 
Jaarlijks zijn er een tweetal bijeenkomsten met alle vrijwilligers samen ( april en oktober ) 
Deze zijn komen te vervallen. 
Op 15 juni zijn we wel bij elkaar gekomen. 
Deze vergadering stond helemaal in het teken van het weer opstarten van ZorgSaam na de sluiting 
vanaf 16 maart i.v.m. de corona maatregelen.  
De werkgroep is bij elkaar geweest om mogelijkheden te bekijken en zich voor te laten lichten over 
wat de maatregelen binnen MFC Baank voor ZorgSaam zouden inhouden. Daar kwam het voorstel uit 
om voorlopig halve dagen te starten van 10.00 – 13.00 uur, dus na het eten gaan de gasten naar huis. 
Er is telefonisch contact geweest met alle gasten, die allen zeer enthousiast en blij waren dat de 
dagopvang weer hervat werd. Hierbij zijn de hygiëne-regels uitgelegd en is over het vervoer 
gesproken. De mantelzorgers werden per mail op de hoogte gesteld.  

 
Tussentijdse communicatie vrijwilligers 
 
Beste allemaal. 
  
Op 8 juni hadden we het Lustrum van ZorgSaam willen vieren. Net als heel veel andere feestjes kon 
dit helaas niet door gaan. 
Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan hebben we alle betrokken vrijwilligers dit weekend 
hebben een kleine attentie overhandigd. 
Dit als dank voor ieders inzet en grote betrokkenheid. 
Die betrokkenheid hebben we onlangs ook weer kunnen ervaren bij de opstart na de corona-stop op 
27 juli 
en de vervanging van Elly met koken vanwege ziekte. Tof zoals we elkaar steeds weten te vinden. 
Gelukkig is Elly herstellende, ze verwacht er over enkele weken ook weer te zijn. We wensen haar veel 
beterschap toe. 
  
“Kermismaandag” 28 september staat er Jachtschotel en rijstepap met pruimen op het menu. In 
overleg met Elly gaan Lidy en Gerry dit bereiden. 
Op maandag 5 oktober zal Riek voor de laatste keer in de keuken en voor ZorgSaam actief zijn. 
Nu ze 80 jaar geworden is, heeft ze besloten om ermee te stoppen. We danken haar heel hartelijk 
voor haar hulp al die jaren. 
  
De toenemende besmettingen hebben ons doen besluiten om voorlopig in de huidige opzet van ½ 
dagen verder te gaan. 
Ons jaarlijkse uitje is al uitgesteld en ook de vrijwilligersvergadering op 26 oktober komt te 
vervallen. 
Mocht je interesse hebben om, als het nodig is te helpen met koken, geef een seintje,  zodat we weten 
wie we  hiervoor dan kunnen benaderen. 
We hopen dat ieder het goed maakt en gezond blijft en houden jullie voorlopig via de mail op de 
hoogte van bijzonderheden. 
  
Hartelijke groeten namens de werkgroep leden. 



 
 
  
  

 
Mantelzorgbijeenkomst. 
Voor de gasten en hun mantelzorgers is de jaarlijkse bijeenkomst vanwege corona komen te 
vervallen. 
Jaarlijks wisselen we in april met elkaar van gedachten over de bevindingen en ervaringen.  
Wat gaat er goed, wat kan er anders of beter. Welke wensen en behoeften leven er bij de gasten. 

 
04. Subsidie en financiële middelen 2020 
Voor de structurele kosten van de WMO-activiteiten welke georganiseerd worden door  de Stichting 
“Samen” in Leunen, hebben we een bijdrage ontvangen van de gemeente Venray. Deze is terug te 
vinden in het financiële jaarverslag 2020, evenals de ontvangen bijdrage ontvangen voor de Duo-
fiets. 

 
05. Publiciteit: 
Het bestuur Stichting ‘Samen’ in Leunen en de werkgroepen, informeren de inwoners van Leunen  
middels de website Stichting “Samen” in Leunen, de LVH-courant en de regionale media.  

 
06. Externe contacten: 
Vanwege de corona maatregelen zijn er In 2020 geen externe contacten geweest.  

 
07. Conclusie: 
Het jaarverslag toont aan dat er bij de inwoners van Leunen voldoende behoefte en draagvlak is voor 
het aanbod van de activiteiten. In het afgelopen jaar kon hieraan slechts ten dele en in aangepaste 
vorm uitvoering aan worden gegeven. 

 
 
 
08. Jaarplan / actielijst 2021 Stichting “Samen” in Leunen.  
 

Inleiding  
Voor u ligt het Jaarplan / actielijst 2021 van Stichting “Samen” in Leunen. 
Het bestuur wil met het jaarplan 2021 haar WMO- activiteiten in Leunen verder continueren. 

 
 
Jaarplan / actielijst 2021 

• Nieuwjaarstreffen op 7 januari 2021 met alle vrijwilligers Stichting “Samen” in Leunen 
• Vergaderrooster Stichting “Samen” in Leunen 2021; 
• Uitwerking activiteiten Samen Fietsen. 
• Begroting 2021 
• Jaarverslag 2020 
• Financieel jaarverslag 2020 

 
 
 
 
 
   



 
 
 
09. Slotwoord: 
Het bestuur van de Stichting “Samen” in Leunen wil zich inzetten voor MAATWERK in al de 
activiteiten, zodat zoveel mogelijk inwoners van Leunen mee kunnen blijven participeren in het dorp. 
We beogen  de participatie en integratie van alle inwoners van Leunen hiermee te bevorderen.  
We danken van harte alle vrijwilligers die dit mee mogelijk maakten in 2020.  
 
 
 

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

      

 

             
 

 


