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0.1 Inleiding  
 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting “Samen” in Leunen: We gaan het samen doen!  
Dit jaarverslag met bijbehorende begroting 2022 en de financiële jaarrekening over 2021, 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 onze activiteiten en met ieders bijdrage, Leunen graag weer opnieuw 
kleur geven. 
 
De jaarlijkse nieuwjaarsborrel kon helaas vanwege de corona pandemie geen doorgang vinden.  
2021 was opnieuw 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.  

 
Stichting “Samen” in Leunen  
Leunen,  april 2022 
Namens het bestuur  
Annemie Lucassen 
 
 
 

02. Jaarplan / actielijst 2021 
 

 Vergaderrooster Stichting “Samen” in Leunen 2021 

 Activiteiten Samen eten 2021 

 Activiteiten Samen fietsen 2021 

 Activiteiten Dorpsdagbesteding ZorgSaam  2021 

 Vrijwilligers. 

 Begroting 2022 

 Jaarverslag 2021 
 
                                                                                
 
 

0.3. Interne organisatie: Stichting “Samen” in Leunen 
 

3.1. Stichting “Samen” in Leunen. 
 
In 2021  heeft het bestuur samen met de zelfsturende werkgroepen verder vorm en inhoud gegeven 
aan de verschillende  Wmo-activiteiten: 
1. Het Eetpunt 
2. Samen Fietsen 
3.  Dagbesteding Zorgsaam.  
 
In 2021 bestond het bestuur  van Stichting “Samen” in Leunen, uit de volgende personen:  



 
Ria Flinsenberg, Margriet van Glabbeek, Annemie Lucassen, Wim Jenniskens Annemarie van Kruijsen 
en Peter Loenen. 
Vanwege de coronamaatregelen kon het bestuur 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. 

- De uitval van activiteiten vanwege corona en de betekenis van de maatregelen voor gasten 
en vrijwilligers. 

- Onderhouden van contact met vrijwilligers en gasten. 

- AVG privacy regelement. 

- Aanpassingen folder en website. 

- Aanschaf tweede duo fiets. 
 
In totaal hebben zich 48 vrijwilligers verbonden aan Stichting “Samen” in Leunen, waarvan 10 
personen zich bij meerdere activiteiten inzetten 

 
Overlijden. 
 
Op 11 december hebben we helaas afscheid moeten nemen van Elly  Aarts Jeuken( 72 jaar )  
Elly stond vanaf het eerste uur van zorgSaam klaar en kookte met veel plezier heerlijke maaltijden 
voor onze gasten. Haar attentheid en hartelijkheid zullen we allen zeer gaan missen! 
 

 
 
 
 
 
Op 11 dec ontvingen we ook het verdrietige bericht van het onverwachte overlijden van André 
Peeters.   André was ons van dienst bij de opzet van de web-site en leverde zijn bijdrage bij 

noodzakelijke aanpassingen er van.  
 



 

 
 

  
 
Afscheid Ria Flinsenberg,  
Bestuurslid en lid van de werkgroepen Zorgsaam en samen fietsen. 
 

 
 
In november tijdens de laatste bestuursvergadering heeft Ria kenbaar gemaakt vanaf januari 2022 
haar activiteiten bij de Stichting te gaan beëindigen. 
Ria heeft vanaf het begin, de allereerste ontwikkelingen in het kader van de participatiewet, mee 
vorm en inhoud gegeven.  Dit is al langer dan 10 jaar geleden. 
Met veel enthousiasme en bouwende op een groot netwerk heeft ze in al die jaren een bijdrage van 
grote betekenis geleverd. 

Een kleine attentie en onderstaand gedicht deden we haar als dank toekomen. 
 
Hart van goud. 
Jij stond altijd voor iedereen bij Zorgsaam klaar 
en steekt een helpende hand toe waar je kunt. 
Jouw aandacht, warmte en oprechte interesse 
maken jou een rots in de branding voor kwetsbare 



 
mensen in ons dorp Leunen 
Je bent uniek en bijzonder , Ria. 
Deze welverdiende blijk van waardering 
geven we jou omdat je een warm hart hebt. 
 
Ria, heel erg veel dank 
Namens Stichting Samen in Leunen. 
 
 

3.2. Werkgroep    2021 
 

 
Corona heeft wederom in 2021 behoorlijk wat flexibiliteit gevraagd van een ieder binnen het 
Eetpunt. We hebben  in  2021  2 eetsessies kunnen organiseren in de Baank en wel in september en 
oktober.  In verband met de kwetsbaarheid en de grootte van de groep hebben we moeten  afzien 
van de overige sessies.  De bezetting op deze 2 bijeenkomsten was 36 p.p.  
Er zijn in 2021  4 vaste deelnemers overleden. Inmiddels hebben zich weer 3 nieuwe deelnemers 
aangemeld .  Via de L.V.H. krant hebben we de gasten op de hoogte gebracht over het wel/niet 
doorgaan van de bijeenkomsten.   
 
Vrijwilligers  
De belangrijkste drive van de vrijwilligers in corona tijd was om de eetsessies te organiseren met als 
doel de sociale cohesie te versterken  en de eenzaamheid van de gasten te beperken. Er werd van 
alles bedacht  om indien mogelijk de diners te laten plaatsvinden. Gezien de kwetsbaarheid van de 
doelgroep en de praktische haalbaarheid in de Baank  en de coronaregels moesten we de sessies 
annuleren.  Op initiatief van  de vrijwilligers is in december een kerstkaart met een kerstgroet naar 
alle gasten gestuurd.  
 
 
  

  

 



 

 
 
 
 
 
 
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 . Er heeft in 2021 1 vergadering met alle vrijwilligers 
plaatsgevonden 
Sponsoren 

- Intratuin, bloemen 
- van den Munckhof, kerstkaart 
-  John Verkoeyen, korting vlees 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Werkgroep 2021. 
 
Samen Fietsen 
 
 

 
 
 
 
In maart 2021 hebben we de 2e Duofiets in gebruik genomen. Deze fiets is volledig gefinancierd door 
subsidie van verschillende fondsen  w.o. Oranjefonds, Rabobank en een crowdfunding via 
‘VoordeOuderen’. 
We beschikken nu over een fiets met en zonder voetensteun. Zo kunnen we nog meer mensen blij 
maken met SamenFietsen. 
We zijn het fietsseizoen gestart met een gezamenlijk rondje Leunen om ons weer bekend te maken 
bij onze dorpsgenoten. 
We hebben 11 vrijwillige fietsers, die ieder zo hun eigen ‘klantjes’ hebben  waar ze regelmatig mee 
fietsen. De samenwerking in de organisatie, met onze coördinator, het werken met de gezamenlijke 
Klenderapp en whatsapp, loopt goed. 
Helaas gooide Corona ook in 2021 weer wat roet in het eten. Dat hebben we ook gemerkt in het 
aantal ritjes wat we hebben gemaakt. 
Om ook in het onderhoud van de fietsen te kunnen voorzien, krijgen we regelmatig vrijwillige 
bijdrages van onze medefietsers. Ook zijn we met een kleine groep begonnen met de 
schoonmaakacties in de gemeente om een centje bij te verdienen. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

3.4. Dorpsdagopvang   2021. 
 
 
 
De werkgroep “ZorgSaam” bestaat uit: Ria Flinsenberg, Margriet v Glabbeek, Truus Keijsers, Catrien 
Lamers, Annemie Lucassen , Ans Smedts  en Truus Pijpers. 
In 2021 is de werkgroep 2 x bij elkaar kunnen komen voor een vergaderding, de geldende 
maatregelen lieten samenkomsten niet toe. Vaker is er via app en mail gecommuniceerd. 
Punten van bespreking waren: 

- Het gebruik van het logboek 

- De coronarichtlijnen en betekenis ervan voor gasten en vrijwilligers. 

- Tijdelijke aanpassing van openingstijden en of sluiting. 

- Inzetbaarheid vrijwilligers, werving nieuwe vrijwilligers. 

- Gebruik van de wensbus. 

- Screening corona app 
 
 
 
 
Gasten 
We zijn dit jaar gestart met 11 gasten.  
Van januari tot 3 mei zijn we  halve dagen open geweest. Van 10.00-13.00 uur. 
Activiteiten( kaarten en rummy cup ) op 1,5 mrt. zijn nauwelijks mogelijk. Ook het gehoor van de 
meeste gasten neemt af, waardoor het samen buurten lastig blijkt. 
Door te kiezen om  ½ dagen open te zijn, kunnen we de gasten toch wat afleiding bieden, even 
samen zijn, kop koffie drinken en gezamenlijk genieten van een warme maaltijd. 
Van 3 mei tot 29 november konden gasten weer hele dagen terecht en konden er samen weer 
activiteiten gedaan worden, enkel bij het verplaatsen door de ruimte werden mondkapjes 
geadviseerd. 
De gasten hebben aangegeven het prettig te vinden weer hele dagen terecht te kunnen. 
Na afkondiging van een nieuwe Lock down en de oplopende besmettingen, is besloten om vanaf  29 
november tot nader bericht opnieuw dicht te gaan. 
 

 
 



 

 
 

Vrijwilligers 
Wekelijks op maandag 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, dit aan de hand 
van een rooster wat wordt samengesteld op basis van ieder persoonlijke wensen en mogelijkheden. 
( dit kan zijn: hele of halve dagen en een of meerdere keren per maand een bijdrage leveren bij de 
dagopvang. ) De uitgangspunten in het contact met de gasten zijn;  respect, eigen waarde en eigen 
regie.  
 
Er zijn twee vrijwilligersbijeenkomsten geweest in juni en oktober. 
Het thema “positieve gezondheid” heeft aandacht gehad evenals ieders persoonlijke vragen, zorgen 
en ervaringen rondom het werken volgens de corona richtlijnen. 

 
 
 
Kerststukjes voor de gasten 

 



 
 
 
Kerstwens voor alle vrijwilligers 
 

 
 
Mantelzorgbijeenkomst. 
Ook dit jaar is de jaarlijkse bijeenkomst voor gasten en mantelzorgers  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. Wat zijn de wensen en behoeften die er leven 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. 
Gedurende de uitval vanwege corona is de huur volgens afspraak met de gemeente toch  ten goede 
gekomen van De Baank 
 

 
 
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: 
Er is contact geweest met de initiatiefnemers van een vergelijkbaar initiatief in Castenray.  
Zij wilden graag geïnformeerd worden over de werkwijze en organisatie van Stichting Samen in 
Leunen. 

 
 
 
 



 
 
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 corona jaar kon hieraan slechts ten dele en in 
aangepaste vorm uitvoering aan worden gegeven. 

 
 
08. Jaarplan / actielijst 2022 Stichting “Samen” in Leunen.  
 
Het bestuur wil met het jaarplan 2022 haar WMO- activiteiten in Leunen verder continueren. 

 
Jaarplan / actielijst 2022 

• Nieuwjaarstreffen op 6 januari 2022 met alle vrijwilligers  van Stichting “Samen” in Leunen 
• Vergaderrooster Stichting “Samen” in Leunen 2022 
• Genereren van inkomsten duo fiets, samenwerking met gasten Zorgsaam. 
• Begroting 2022 
• Jaarverslag 2021 
• Financieel jaarverslag 2021 

 
 
   

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 2021.  
 

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

             
 

      


