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Katwijk aan Zee, april 2020                                                                             s t i c h t i n g  

Geachte lezer,                                                                                                 
 
Ook dit jaar willen we u weer deelgenoot maken van het jaaroverzicht van de stichting               
Haspadie K.G.K. (Johanniter Hulpgroep). Het gaat om het jaar 2019. De coördinatoren en             
andere stuurgroepleden  hebben weer één en ander voor u op papier gezet . 
Het eerste deel gaat  over de werkzaamheden van de stuurgroep en de drie afdelingen.  
Vanwege de ANBI status van de stichting Haspadie K.G.K (Johanniter hulpgroep) bestaat het             
tweede deel van dit  jaaroverzicht uit  een verantwoording  w.b.t. de financiën in 2019.  
  
Het doel van onze vrijwilligersorganisatie ‘de stichting Haspadie Kerkelijke Gemeenten          
Katwijk. (Johanniter Hulpgroep)’ is vanuit protestants christelijke levensovertuiging de mensheid          
te dienen door ‘tijdelijk aanvullende of vervangende hulp, (respijt)zorg en aandacht te bieden             
aan ieder persoon die werkelijk om het hand zit en/of daar behoefte aan heeft.’              
Onze doelgroepen zijn ouderen, zieken, gehandicapten en andere hulpbehoevenden.         
Ons werkgebied is voornamelijk Katwijk aan Zee; d.w.z. het gebied ten westen van de N 206.  
 
Onze visie en missie is dat de werkzaamheden van de drie Haspadie afdelingen (Thuiszorg,              
Terminale Thuiszorg en Dagopvangactiviteiten) worden bepaald door de hulpaanvragen die de           
coördinatoren ontvangen. Iedere hulpaanvraag wordt door hen serieus genomen en iedere           
hulpaanvrager (ongeacht achtergrond en levensvisie) proberen we door het inzetten van één of             
meerdere Haspadie vrijwillig(st)ers de helpende hand te bieden. Dat betekent ook dat iedere             
hulpaanvrager door de vrijwillig(st)er dient te worden gerespecteerd. Er wordt dan ook niet door              
de vrijwillig(st)ers geëvangeliseerd, tenzij er geloofsvragen worden gesteld.        
Last, but not least moet altijd duidelijk zijn dat we een Christelijke organisatie zijn, waarvan de                
stuur- en werkgroepen in leer en leven verbonden zijn aan Kerkelijke Gemeenten in Katwijk aan               
Zee.  
 
Dankbaar zijn we voor het vertrouwen van de hulpaanvragers en/of hun eventuele            
mantelzorgers en van de gasten van de twee Haspadie inloophuizen. Daarnaast bedanken we             
de andere hulpverleners en zorginstellingen die een beroep op ons deden: Curadomi, Marente,             
Buurtzorg, De Duinrand (DSV), stichting de Steenrots en Het Welzijnskwartier voor de goede             
samenwerking en de hulpaanvragen die we ook via hen ontvingen. Ook denken we aan              
mevrouw W. Dijkhuizen (contactpersoon van huize Salem) voor de goede contacten i.v.m. de             
ingezette Haspadie vrijwilligsters op Groepswonen en in K.S.W. ‘t Roefje en aan            
cliëntbegeleidster mevr. A. Stout en dagopvangcoördinator dhr. L. van Rossum, die           
contactpersonen zijn  vanwege onze werkzaamheden in De Reling en de Oever.  
 
Graag bedanken we onze donateurs en sponsoren. Van alle giften, groot en klein, maken we               
dankbaar gebruik en die besteden we zo verantwoord mogelijk. Zo kregen we de financiën weer               
rond w.b.t. het vrijwilligerswerk. We noemen hier ook graag de firma Lakeman liften die het voor                
de achtste keer mogelijk maakte bijzondere aandacht te schenken aan de vrijwillig(st)ers.            
Kortingen, maar ook gratis producten kregen we dit jaar van de XL Albert Heijn en bakker                
Verdoes. Dit alles ervaren we als hartverwarmende waardering voor het werk dat we doen.              
Hierdoor was iets extra’s mogelijk voor de gasten van de inloophuizen, maar ook voor een               
traktatie tijdens een bijeenkomst.  
Dit jaar organiseerde de stuurgroep opnieuw 3 bijeenkomsten voor de drie afdelingen. Daarin             

 



staan ontmoeting, bemoediging, educatie en overleg van de stuur- en werkgroepen centraal.            
Daarnaast organiseerden de coördinatoren voor hun eigen afdeling ook de nodige           
overlegmomenten en vergaderingen. Dank ook aan de Kerkelijke Gemeenten voor het gebruik            
van zalen  en inzet van beheerders e.a. waar dat nodig is.  
 
Aan het begin van 2019 waren officieel 131 Haspadie-vrijwillig(st)ers ingeschreven en aan het             
eind van het jaar kwam de teller op 111. Ook dit jaar waren er weer rond de 12 vrijwilligers, die                    
bij bepaalde activiteiten de helpende hand boden, zonder ingeschreven te zijn. 
De eerder genoemde sterke afname had vooral te maken met de 25 vrijwilligsters die stopten bij                
het zorgcentrum Salem. Dit heeft te maken met de verhuizing van Salem naar Rijnsburg. 
Ook anderen stopten, maar we mochten ook weer een aantal nieuwe vrijwillig(st)ers welkom             
heten bij de afdelingen Thuiszorg en Dagopvangactiveiten. 
 
We noemen hier ook het overlijden van mevr. R. Heemskerk op 13 juli van dit jaar. Zij was een                   
zeer gewaardeerd vrijwilligster in het dinsdag-team van het inloophuis De Ankerplaats en was             
ook maatje van één van de bewoners van De Reling. We denken aan haar kinderen en                
kleinkinderen. Zij zullen haar het allermeest en allerdiepst missen.  
 
De urenlijsten van de stuur- en werkgroepen van de 3 afdelingen telden in 2019 totaal               
8991 uur.  
 
Dit jaar waren er 25 jubilarissen, waarvan er 18 tijdens de najaarsbijeenkomst in het zonnetje               
konden worden gezet. 
Tijdens de decemberbijeenkomst ontvingen 3 vrijwilligers door Johanniter Nederland hun          
Johanniterspeld. Dit betekent dat ze minimaal een jaar actief waren en vanaf nu herkenbaar als               
Johanniterhulp hun vrijwilligerswerk kunnen voortzetten. We hopen en bidden dat ons           
vrijwilligerswerk  zichtbaar mag zijn in  dienende liefde voor onze naaste.  
 
De Johanniterspeld toont een voor ons bekend kruis met acht punten. Daarbij denk ik vooral               
aan mijn hugenotenkruisje met hetzelfde symbolische kruis, maar waar ook nog een duif aan              
hangt. De acht punten symboliseren de 8 zaligsprekingen van Jezus uit de Bergrede. We lezen               
erover in Mattheüs 5. De Heilige Geest wil hen die in Jezus geloven, leren te leven zoals de                  
Heere het wil. Dat betekent afzien van jezelf en opzien naar Christus en onze voeten zetten in                 
Zijn spoor. Zo krijgt de drieënige God alle eer.  

HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 

Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 

Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 

Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
Blijf U al den dag verwachten  

 Mevr. G.A. Geene   

 

 

 



DE HASPADIE STUURGROEP 
De stuurgroep bestond begin 2019 uit 9 leden: de voorzitter, de secretaresse, de             
penningmeester, 3 coördinatoren Haspadie Thuiszorg, 2 coördinatoren Haspadie Terminale         
Thuiszorg en 2 coördinatoren Haspadie Dagopvangactiviteiten. Hierbij opgemerkt dat de          
voorzitter een dubbele functie bekleedt. Halverwege het jaar kregen we er in de persoon van               
Dhr J.M.J.Kuijt een eerste penningmeester bij. Geen onbekende voor de organisatie, omdat hij             
al een aantal jaren de helpende hand bood bij het financiële jaarverslag en de              
subsidieaanvraag. We zijn dankbaar dat hij nu deel  wil blijven uitmaken van de stuurgroep.  
 
 
STUURGROEPLEDEN  
Voorzitter: Coördinatoren van de Haspadie  
Mevrouw G.A. Geene Thuiszorg:  

 Mevrouw M. van Duijvenbode  
Eerste penningmeester:  Mevrouw J. Verdoes 
Dhr. J.M.J. Kuijt Mevrouw D. Hoek 
Tweede penningmeester /  tevens  postadres:   
Mevrouw C. van der Weijden   
J.W. Frisodreef 19, 2224 BC van de Haspadie Terminale  

Thuiszorg: 
Mevrouw J. van der Plas 

Secretaresse: Mevrouw S. van Vliet 
Mevrouw T. van der Meij  

van de  Haspadie 
Dagopvangactiviteiten: 

 Mevrouw G.A. Geene   
 Mevrouw J. Klok  
  
 
INTERN VERGADERWERK  

● De stuurgroep kwam in het jaar 2019 weer tien keer bij elkaar. Agendapunten waren de               
hulpaanvragen en vrijwilligersinzet per afdeling. Onderdeel was ook steeds weer het           
organiseren van bijeenkomsten ter bemoediging van de vrijwilligsters en een stukje           
educatie ter ondersteuning van het werk. Er was aandacht voor externe vergaderingen,            
PR mogelijkheden, folders, katernen, de jaarverslagen etc.  

● De statutair verplichte stuurgroepvergadering was dit jaar op 24 april 2019. Het            
jaarverslag over de werkzaamheden 2018 werden goedgekeurd, en het functioneren          
van de stuurgroep onder de loep genomen. Mevrouw S. van Vliet en mevrouw M. van               
Duijvenbode waren aftredend en herkiesbaar. Zij hebben zich weer beschikbaar gesteld           
voor een volgende periode.  

● De penningmeester werd gedechargeerd, nadat de boekhouding van 2018 en          
bijbehorende stukken werden gecontroleerd en goedgekeurd op 18 juni 2019 door           
twee zakenkundige leden van de Algemene Diaconie van de Hervormde Gemeente.           
Hiervan ontvingen we een verslag met een aanbeveling de contante geldstromen voor            
zover mogelijk nog verder terug te dringen. De conclusie luidde dat de administratie             
zorgvuldig en accuraat werd uitgevoerd en de mutaties onderbouwd waren middels           
deugdelijke bescheiden. 

 

 



DE ALGEMENE BIJEENKOMSTEN  
1. De Voorjaarsbijeenkomst werd gehouden op 3 april in het kerkelijk centrum Het Anker.             

De lunch die we met elkaar nuttigden werd weer mogelijk gemaakt door een donatie              
van de firma Lakemanliften voor de vrijwilligsters. Dit samen-zijn stond in het teken van              
ontmoeting, verbondenheid en dankbaarheid. We dachten na over de dienende taak           
die we hebben. We namen deze bijeenkomst ook afscheid van 19 vrijwilligers van de               
afdeling Dagopvangactiviteiten. Zij stopten vanwege de voorlopige verhuizing van         
zorgcentrum Salem naar Rijnsburg. Later volgden er nog een klein aantal vrijwilligsters.   

2. De Najaarsbijeenkomst werd gehouden op dinsdag 17 september. De spreekster was           
mevrouw A. Diepeveen van de NPV. Het thema was het eerste deel van de cursus               
“sociale vaardigheden”. Er waren bloemen en een attentie voor maar liefst 18            
jubilarissen. Dit had ook alles te maken met de inloophuizen die 12 ½ jaar bestonden.               
Na afloop van de avond was er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van               
een drankje en klaargemaakte hapjes. Dit werd ook mogelijk gemaakt door sponsoring            
van  eerder genoemde firma. 

3. De Decemberbijeenkomst werd op vrijdag 13 december gehouden in het Kerkhaventje.           
Het thema was ''met het Woord onderweg''. Tijdens het tweede gedeelte van de             
bijeenkomst werden drie Johanniterspelden uitgereikt. Nieuwe spelddragers zijn mevr.         
A. de Groot (TT) en mevr. T. van der Meij (secretaresse) en de heer C. van Duijn (MR)   
Als eindejaarsattentie ontvingen de stuur- en werkgroepen een VVV bon en een            
kerstkrans. 

 
EXTERNE VERGADERINGEN/ BIJEENKOMSTEN  VOOR ALLE AFDELINGEN.   
Een deel van de stuurgroep: 

● was aanwezig bij een overleg met mevr. L. van der Reep (directeur van Johanniter 
Nederland) dat gehouden werd op 19 maart. 

● bezocht een OVPT (Overleg Vrijwillige en Professionele Thuiszorg) in  huize Callao op 
15  mei.  

● werd op 21 mei  geïnterviewd over de organisatie  i.v.m. het boekje  “de Kracht van 
Katwijk” dat later in het jaar  zou uitkomen.  

● bezette samen met de VPTZ een informatiekraam op de vrijwilligersmarkt op 27 
augustus; 

● bezocht een extra vergadering van de gemeente op 22 oktober over subsidie 
stopzetting op juridische gronden om tot een andere opzet te komen.  

● nam deel aan een bijeenkomst  waar het boekje  “de Kracht van Katwijk” werd 
gepresenteerd en uitgereikt. 

● had op 5 december een gesprek met de wethouder mevr. C. van Starkenburg en mevr. 
J. Smak Gregoor over de Haspadie K.G.K.  

● nam deel aan een cursus  reanimeren van het Welzijnskwartier. 
 
PUBLIC RELATIONS 

● De folder werd opnieuw aangepast, besteld en  breed verspreid;  
● De kerkenraden/diaconieën kregen een aantal folders en een begeleidend schrijven          

met een uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst; ook de link naar website voor het             
jaarverslag; 

● We hebben dit jaar weer een contract met drukkerij en uitgeverij Verhagen. Twee keer              
in de maand staat er een advertentie in Katwijk Speciaal. Wisselend wordt informatie             
gegeven over de drie Haspadie afdelingen en de Haspadie inloophuizen;  

● Ook staan onze gegevens in de kerkbodes van de H.H.K., Chr. Ger. Kerk en de P.K.N.                
en kan er wekelijks kopij aangeleverd worden;  

● De website www.haspadiekgk.nl is nog steeds in de afgeslankte vorm te bekijken en             
werd waar nodig up-to-date gehouden; 

● Op de website van de P.K.N. en H.H.K. wordt de Haspadie K.G.K. en de website ook                

 

http://www.haspadiekgk.nl/


vermeld. 
● de mond-op-mond reclame en ook de vrijwilligersmarkt waar we een kraam hadden            

hebben ook weer  nieuwe contacten en aanvragen  opgeleverd.  
  
  

WERK AAN DE WINKEL  
Na een hulpaanvraag volgt meestal een intakegesprek met de hulpaanvrager en/of de            
mantelzorger en de coördinatoren. Na dit gesprek worden afspraken gemaakt en een            
voorlopige toezegging gedaan. Daarna worden vrijwillig(st)ers benaderd en zo mogelijk ingezet.           
Als dit niet lukt, wordt in verschillende kerkbodes een oproep geplaatst. Tot onze vreugde wordt               
hier meestal op gereageerd. Nieuwe vrijwillig(st)ers worden bezocht en ook ingeschreven. Zij            
ontvangen de nodige informatie én de Haspadie basis-infomap met o.a. de regels en richtlijnen              
van de organisatie. Dit jaar hebben we één hulpaanvraag terug moeten geven. Nieuwe             
vrijwilligsters voor zorgcentrum Salem hebben zich helaas (nog) niet aangemeld.  
 
DIGITALISERING 
De stuurgroep heeft “een digitaal kantoor”. Daar worden alle belangrijke gegevens opgeslagen.            
Iedere afdeling heeft ook een eigen mailbox, waar bijvoorbeeld hulp- aanvragen naar toe             
gestuurd kunnen worden. Hier wordt steeds meer gebruik van gemaakt, maar de meeste             
hulpaanvragen worden toch telefonisch gedaan. 
  
VRIJWILLIGERSUREN  STUURGROEPLEDEN 2019 
Door de stuurgroep, bestaande uit de voorzitter, secretaresse, penningmeesters en          
afdelingscoördinatoren werd 993 uur  vrijwilligerswerk ingevuld.  

 
 

 
 
 
 
 
 

DE HASPADIE AFDELINGEN : 

THUISZORG  

Het doel van de Haspadie Thuiszorg is iedereen in de thuiszorgsituatie te helpen. De              
vrijwillig(st)ers helpen wie  werkelijk om het hand zit en hulp, zorg en/ of aandacht nodig heeft. 

 
Het helpen in de ruimste zin van het woord  
● is eenvoudig en doorgaans tijdelijk van aard. 
● gebeurt als geen andere helpers aanwezig zijn. 
● bedoelt eventueel ook mantelzorgers te ontlasten. 
 

DE VRIJWILLIG(ST)ERS 
Het team van de afdeling Thuiszorg bestond eind 2019 uit 36 vrijwillig(st)ers inclusief onze              
klusjesmannen. Er namen er in de loop van het jaar afscheid en er kwamen er weer bij. Het                  
aantal nam in vergelijk met vorig jaar uiteindelijk met 11 vrijwilligers af . Ondanks ziek zijn -                 
zelfs langdurig van sommige vrijwilligsters - konden we toch nog telkens voorzien in de nieuwe               

 



hulpaanvragen. Veel vrijwilligsters doen langlopend vrijwilligerswerk. 
 

DE WERKZAAMHEDEN VAN DE COÖRDINATOREN. 
Naast onze intakegesprekken zowel met nieuwe vrijwillig(st)ers als met de hulpaanvragers           
werd telkens bekeken hoe we hulp konden aanbieden, wat niet altijd makkelijk was. Verder              
bezochten we bijeenkomsten met andere zorginstanties en gemeenteavonden. En waren we           
nauw betrokken bij de Haspadie-bijeenkomsten.  

 
DE HULPAANVRAGEN  
In 2019 kregen we als coördinatoren van de Thuiszorg 32 hulpaanvragen o.a.            
ziekenhuisbegeleiding, klussen in en rond het huis, rolstoelrijden, het helpen, zorg en/ of             
aandacht schenken aan meestal oudere hulpaanvragers, maar ook wel respijtzorg bieden,           
waardoor mantelzorgers even ontlast worden. We ontvingen een aantal eenmalige          
hulpaanvragen, maar de meeste hulpaanvragen betekenen vast vrijwilligerswerk. Een         
bijzondere hulpaanvraag kregen we in de tweede helft van 2019 voor een meneer met              
Alzheimer en zijn gezin. Er is gekozen voor het creëren van een netwerk rondom hen. Er                
werden vier nieuwe vrijwilligers ingezet, die altijd met elkaar in contact staan en hun diensten               
aanbieden als dat nodig is.  

 
CONTACTEN/ EVALUATIE EN EDUCATIEMOMENTEN 
De coördinatoren onderhielden contacten met de hulpaanvragers en deden evaluatiegesprek-          
ken met de  vrijwilligers die doorgaans telefonisch gebeuren.  
We kijken als coördinatoren dankbaar terug op onze jaarlijkse bijeenkomsten waar het goed is              
elkaar rondom de Bijbel te ontmoeten en te bemoedigen, waar jubileums herdacht, maar ook              
ervaringen met elkaar gedeeld en besproken werden. Heerlijke bijeenkomsten die vooral ook            
goed zijn voor de verbondenheid aan elkaar. 

 
VRIJWILLIGERSUREN 
Aan het eind van 2019 hebben we de uren van al het werk dat gedaan is dankbaar mogen                  
optellen. Er werden dit jaar door de vrijwilligsters en de klusjesmannen in totaal 1281 uur               
genoteerd. De optelsom omvat de uren van het vrijwilligers- en kluswerk in de thuissituatie, het               
kluswerk in De Reling, maatjeswerk in de Oever, het wandelen en andere hulp in Overduin,               
de werkzaamheden i.v.m. digitaal verwerken en niet te vergeten het eerder genoemde            
netwerk (1) .  
 
 
 
 

DE TERMINALE THUISZORG 
Het doel van de afdeling Terminale Thuiszorg is aanvullende zorg en hulp verlenen aan              
mensen in hun laatste levensfase. 
 
De vrijwilligsters hebben daarbij vooral 

● een verzorgende taak, zoals waken, verschonen en drinken geven 
● Ook proberen we een luisterend oor te hebben voor cliënten en of mantelzorgers. 
● Doordat onze vrijwilligers de rust en de tijd hebben om vaak uren bij een bed te zitten,                 

kan er een vertrouwensrelatie ontstaan, tussen cliënt, mantelzorger en vrijwilliger. 
● Luisteren, meeleven en voorlezen, zijn soms een belangrijke taak van de vrijwilliger. 
● Soms zijn we er alleen ter verlichting van de taak van de mantelzorger, zodat die even                

boodschappen kan doen, of iets anders. 
 
DE HULPAANVRAGEN. 
In het afgelopen jaar hebben we bij 20 cliënten zorg verleend. Deze zorg werd vooral in de                 

 



nachtelijke uren gegeven, maar ook wel in een aantal gevallen op de dag. 
Bij twee cliënten is er gewaakt in een verzorgingshuis. 
De aanvraag bereikt ons vaak op twee manieren, of via de thuiszorg of de familie neemt zelf                 
contact met ons op. 
 
CONTACTEN, EVALUATIE,  EDUCATIE. 
Na elke zorgvraag worden de vrijwilligers die gewaakt hebben gebeld door één van de              
coördinatoren. Dat is om de vrijwilliger gelegenheid te geven zich te uiten, maar ook om evt.                
bijzonderheden door te geven die van belang zijn voor  de familie of de zorg. 
Tevens ligt er bij de cliënt een zorgmap, met relevante informatie over cliënt en              
contactgegevens van de familie.Er kan ook een korte rapportage geschreven worden door de             
vrijwilliger 
 
Op 20 mei en 24 juni is er voor de vrijwilligers een cursus georganiseerd. 
Spreekster was Joke Overeem, oud- directeur van een hospice en verbonden aan de NPV. 
De eerste avond stond de vrijwilliger centraal en de tweede avond de palliatieve zorg. 
De cursus was zeer leerzaam en waardevol. 
In mei hebben we als coördinatoren een netwerkgesprek gehad met Diakonos uit Benthuizen. 
Het is goed om ervaringen met elkaar te delen en zo nodig  handreikingen te geven. 
 
In augustus was er een zorgmarkt in het centrum van Katwijk (op de toeristenmarkt). Hier               
heeft ook de Terminale Zorg aan bij gedragen om zo bekendheid te geven en wervend bezig                
te zijn. 
 
DE VRIJWILLIGERS 
Dit jaar hebben we afscheid genomen van één vrijwilliger en kregen we versterking van twee               
nieuwe vrijwilligers. 
Eén vrijwilliger gaf aan er even een jaartje tussenuit te gaan, maar wil nog wel op de lijst                  
blijven staan 
Op dit moment zijn we met twee coördinatoren en een team van 11 vrijwilligers actief. 
 
DE VRIJWILLIGERSUREN 
In totaal hebben we 800 uren gemaakt, dit is inclusief de uren van de coördinatoren.  
We hebben onze taak met liefde en zorg uitgevoerd en danken de families voor hun               
vertrouwen in onze vrijwilligers. 
 
 
 
 
 
 

DAGOPVANGACTIVITEITEN (intern)  

DE INLOOPHUIZEN  
Het doel van de inloophuizen is een plaats van ontmoeting te bieden aan iedereen die daar                
behoefte aan heeft; in het bijzonder voor hen die door allerlei omstandigheden nauwelijks of              
geen sociale contacten meer hebben en het moeilijk vinden de dag alleen door te brengen.  

VERGADERWERK 2019 
Coördinatorenoverleg voor de afdeling Dagopvangactiviteiten: 7 februari, 13 mei, 14 oktober en            

 



26 november.  
Vanwege de inloophuizen was er op 19 februari een overleg van coördinatoren en gastvrouwen              
en op 7 mei een bijeenkomst met alle vrijwillig(st)ers van de inloophuizen.  
DE VRIJWILLIG(ST)ERS 
Voor de inloophuizen zijn 5 teams actief die vier ochtenden in de week de inloophuizen               
De Ankerplaats en De Ontmoeting 'bemannen’. In totaal zijn er 24 vrijwillig(st)ers actief (incl. 6              
gastvrouwen). Zij verzorgen de koffie en thee, soms een gezellige activiteit, bieden op allerlei              
manier warmte en ook een luisterend oor als daar behoefte aan is.  

 
DE GASTEN 
Ook in 2019 bezochten rond de 75 gasten regelmatig één of beide inloophuizen, die de               
inmiddels 13 jaar bestaan. Verschillende gasten zijn overleden, maar er kwamen ook weer             
andere bezoekers. Er is een aantal die door ziekte of ouderdom niet meer kunnen komen. We                
sturen hen bij tijden een kaartje. We brengen hen een bezoekje als ze dat willen. Het is fijn om                   
te ontdekken dat veel gasten uitzien naar deze ochtenden. Het spijt hen ten zeerste dat de                
inloophuizen in de vakantieperioden gesloten zijn. Het werd dan ook zeer gewaardeerd dat we              
een tweede vakantie-terugkomdag organiseerden.  
 
DE ‘SOEP - MET - BROODJE - MORGEN’ 
Iedere inloopmorgen is er thee en/of koffie met een koekje. Met verjaardagen brengen sommige              
gasten en vrijwilligers ook een traktatie mee. Aan het begin van de maand wordt in beide                
inloophuizen (De Ontmoeting en De Ankerplaats) een lunch geserveerd. Het inkopen en            
klaarmaken gebeurt door de teams. Iedere keer weer blijkt dat de gasten echt genieten van dit                
eenvoudige lunch-gebeuren en allermeest van het samen-zijn!  
 
ANDERE BEZIGHEDEN MET HET OOG OP DE ANDER 
In de inloophuizen proberen we oog te hebben voor elkaar. Het kaarten maken op              
donderdagmorgen in de Ankerplaats is nagenoeg over. Er was nog een kleine opbrengst:             
50,00, die door de gastvrouw is overgemaakt werd naar ‘Open Doors’. 
Een aantal gasten in beide inloophuizen maakte wel weer heel enthousiast gebreide kleding,             
sokken en dekentjes. De gemaakte artikelen gingen weer mee met de hulptransporten van de              
Katwijkse werkgroep van de Stichting Charité naar Wit Rusland. Dit jaar was er in de maand                
april een extra kledingtransport en volgde in november het jaarlijkse grote hulptransport.  

 
BIJZONDERE - EN TERUGKOM-DAGEN  

1. De eerste terugkomdag die gehouden werd, was op 3 januari. We hadden met elkaar              
een uitgebreid lopend buffet. Eigenlijk was het de maaltijd die we traditiegetrouw            
steeds tussen kerst en oud-en-nieuw gepland hebben. Maar die werd dit jaar verplaatst             
naar de eerste week van januari. Dit i.v.m. de drukke werkzaamheden van onze             
traiteur. Het was nu dus de eerste inloopmorgen van het jaar met  nieuwjaar-wensen.  
 
Tijdens de zomerperiode werden nog  twee terugkomdagen georganiseerd: 

2. 31 juli gingen we met twee touringcars onderweg naar de Orchideeënhoeve in            
Luttelgeest. Daar aangekomen genoten we van een heerlijk lunchbuffet. 
Het bezoek aan de verschillende tuinen was boven verwachting. Halverwege de           
middag hadden we nog een koffiemoment met elkaar. En het was heerlijk om ook              
daarna nog wat onderdelen te bezoeken.  Er gingen 94 deelnemers mee.  

3. De derde terugkomdag was een High Tea in de Ontmoeting. Tussen de bedrijven door              
was er een groots bingospel. Groots omdat werkelijk iedereen met één of twee prijzen              
naar huis ging. Dat werd heel erg gewaardeerd. Het aantal deelnemers van deze             
middag was 67 personen.  

 



 
In de weken van kerst en oud-en-nieuw was het lastig om de inloopmorgens te houden.               
Maar dat zou betekenen dat de gasten juist in die weken misschien dagenlang alleen              
zouden zijn en juist onze morgens zouden missen. Daarom werd  

4. In samenwerking met de Pniëlwijk werd na de kerkdienst op eerste Kerstdag een             
koffie-inn georganiseerd en na de koffie-inn een half uurtje zingen. Er kwamen nog             
geen handjevol gasten, maar ze ontmoetten we veel gemeenteleden en er werd heerlijk             
gezongen. De gasten, die er waren vonden het een mooi initiatief. 

5. Drie van onze gasten konden we een gratis verwen-midweek. aanbieden, die door            
Johanniter Nederland van 23 december tot 27 december werd georganiseerd. We           
gunden het hen van harte. Zeker toen we hoorden hoe lang ze al niet op vakantie                
waren geweest. Dan komen ook onze terug-kom-dagen in een bijzonder licht te staan.             
En begrijpen we dat veel van onze gasten heel erg genieten van van wat er ook dit jaar                  
georganiseerd werd.  

 
Als coördinatoren en vrijwilligersteams van de inloophuizen zijn we dankbaar dat we op allerlei              
manier iets konden betekenen voor de gasten. Met name voor hen die alleen zijn en weinig                
sociale contacten (meer) hebben. We genoten met elkaar van de terugkomdagen van de             
wekelijkse koffiemorgens, maar ook van de verwenmomenten die in de inloophuizen           
georganiseerd werden. Er werd door de teams weer aandacht geschonken aan Koningsdag,            
maar bijvoorbeeld ook aan de verjaardagen van sinterklaas, de vrijwilligers en de gasten. We              
deelden niet alleen lief, maar ook  leed. Wat een Zegen dat dat kan.  
 
VRIJWILLIGERSUREN  
In totaal telden we voor de activiteiten in De Ankerplaats en De Ontmoeting 2690 uur. 
 
 
 

DAGOPVANGACTIVITEITEN (extern) 
Het doel van de Haspadie Dagopvangactiviteiten is door het inzetten van vrijwilligers            
aanvullende of vervangende hulp en extra aandacht te bieden bij dagopvang en            
groepsverzorging.  

De geboden hulp en extra aandacht  

● zijn in de eerste plaats bedoeld voor de hulpbehoevende medemens  
● kan nooit een vervanging zijn van professionele hulp en zorg. 
● betekent tegelijk wel een ondersteuning van haar werkzaamheden en zeker een           

verlichting voor de aanwezige verzorging. 

GROEPSVERZORGING IN HUIZE SALEM  
VRIJWILLIGERS  
Eind 2019 waren er in totaal tweeëntwintig vrijwilligers ingeschreven. Helaas waren niet alle             
ingeschreven vrijwilligers in staat zich daadwerkelijk in te zetten. Er zijn vrijwilligers, die al wat               
langer uitgeschakeld zijn. Sommige zijn herstellend. Kortdurende zieken waren er ook. Gelukkig            
zijn veel andere vrijwilligers extra inzetbaar. Er stopten vrijwilligers vanwege oppas op de             

 



kleinkinderen en/of andere mantelzorgactiviteiten, maar ook vanwege een hoge leeftijd en dit            
jaar vanwege de verhuizing naar Rijnsburg. Er zijn nog wel veel vacatures in te vullen. Het                
aantrekken van nieuwe vrijwilligers is er niet makkelijker op geworden. 

GROEPSWONEN 
Er waren twaalf vrijwilligers van maandag tot en met vrijdag als 'gastvrouwen' actief op de               
afdeling Groepswonen van huize Salem: twee dagdelen overdag, maar ook 's avonds tot             
ongeveer 20.00 uur, het Familieproject genoemd. Op allerlei manieren werd er hulp geboden             
en extra aandacht aan de dementerende bewoners gegeven. 

HET FAMILIEPROJECT   
Ook tijdens de weekeinden en de christelijke feestdagen zijn er voor de afdeling Groepswonen              
vrijwilligers nodig. Eind 2019 waren hier zes vrijwilligers werkzaam. Jammer is het wel dat er               
nog weinig tot geen familie bij betrokken is. 

KLEINSCHALIG WONEN     
De opzet van het Kleinschalig Wonen is - evenals op Groepswonen - dat de vrijwilliger met de                 
aanwezige verzorgster(s) de bewoners zoveel mogelijk betrekken bij tal van activiteiten in de             
persoonlijke sfeer, maar ook in het huishoudelijk gebeuren. Van de vrijwilligers hier mag             
echter niet gevraagd worden, dat zij koken. Het is echter wel toegestaan als activiteit met hulp                
van een verzorgster. Hier zijn op dit moment twee vrijwilligers actief. U begrijpt dat we nog                
steeds zoekende zijn naar versterking wat betreft KSW. 

DE MEI VERGADERING 
Op 23 mei werd - in samenwerking met onze contactpersoon in Salem - een vergadering               
belegd voor de vrijwilligers. Het eerste gedeelte van de vergadering was een werkbespreking.             
Het tweede gedeelte was een gezellig samenzijn met elkaar. We genoten met elkaar van een               
heerlijke barbecue en namen afscheid van 19 vrijwilligers. In maart is Salem tijdelijk verhuisd              
naar de Waterboslaan in Rijnsburg.  

DE NOVEMBER VERGADERING      
Op 14 november belegden we een vergadering - opnieuw in samenwerking met onze             
contactpersoon - waarin we in een open sfeer met elkaar van gedachten konden wisselen, de               
onderlinge band te verstevigen en elkaar te ontmoeten en te bemoedigen en waardering naar              
de vrijwilligers uit te spreken. Door de verhuizing naar Rijnsburg is het aantal vrijwilligers              
gehalveerd. Het enthousiasme van de overgebleven vrijwilligers was groot en dat deed goed!             
De tweede helft van de vergadering was ontspannen. We deden een Rijnsburgse quiz. Het              
was een goede vergadering. 
 
SAMENWERKING 
Onze contactpersoon werkt twee dagen. Veel contacten verliepen via de mail. Bij wat grotere              
vraagstukken was er telefonisch contact. De coördinatoren hadden drie keer een overleg met             
onze contactpersoon. Op 26 februari, 3 juni  en het derde overleg was op 14 oktober. 

KOMEN EN GAAN 
Er kwamen geen nieuwe vrijwilligers bij. Drieëntwintig vrijwilligers namen afscheid. 

VRIJWILLIGERSUREN IN ZORGCENTRUM SALEM 
Haspadie vrijwilligers zorgden bij elkaar  voor 2433 uur, waarvan Groepswonen 1556 uur, op 
KSW project 285 uur en in het Familieproject 592 uur. 

 

DE RELING 
Ook dit jaar hebben we vrijwilligerswerk mogen doen in en rondom De Reling : een woonvorm                

 



in Katwijk-Binnen waar begeleid wonen voor diverse doelgroepen mogelijk wordt gemaakt. 

DE VRIJWILLIGERS 
Er kwamen zes hulpaanvragen binnen voor een maatje om samen iets gezelligs te gaan doen,               
bijvoorbeeld een autoritje, iets bezoeken of gezellig ergens een ‘bakje doen.’ Vier maatjes             
werd dit jaar ingezet. Verder kunnen we inmiddels op ongeveer zeven           
schoonmaak-vrijwilligers rekenen voor de voorjaarsschoonmaak(NL-Doet dag). Zij werden via         
de kerkbode gevraagd en bij iedere volgende schoonmaak-aanvraag ook telefonisch          
benaderd door één van de coördinatoren. Negen vrijwilligers zijn er die maatje zijn van een               
bewoner. In het inloophuis bij De Reling zijn om de veertien dagen twee Haspadie              
gastvrouwen actief. Er is een vrijwilliger die eens in de week een gezonde maaltijd klaarmaakt               
voor de bewoners. Ook is er een vrijwilliger als extern adviseur aanwezig tijdens de              
vergaderingen van de Cliëntenraad van De Reling. Opgeteld zijn er nu vijftien vrijwilligers             
(inclusief vijf klusjesmannen) die met enige regelmaat of zeer regelmatig bij of in De Reling               
werkzaam zijn. 

OVERLEG  
De coördinatoren hadden op 13 mei en 26 november een overleg met de locatiemanager              
mevr. R. van der Leer. Ook hadden de coördinatoren op 16 oktober overleg met dhr. L. van                 
Rossum, coördinator houtbewerking. Onze contactpersoon is mevr. A. Stout. Onze          
samenwerking met De Reling hebben we op papier gezet in een           
samenwerkingsovereenkomst.. 

De Reling valt op dit moment onder verantwoordelijkheid van de coördinatoren mevr. J.J.T.             
Klok en mevr. G.A. Geene. In 2017 is het coördineren van het klusjeswerk overgedragen aan               
de coördinatoren van de afdeling Thuiszorg. 
Het is bijzonder dat we zo de bewoners van De Reling de helpende hand mogen bieden.  

Op 15 maart hadden we de voorjaarsschoonmaak- en klusdag (NLdoet)   
 
VRIJWILLIGERSUREN DE RELING 
De Haspadie vrijwilligers zorgden daar voor 799 uur vrijwilligerswerk. Dit is zonder de uren van               
de klusjesmannen; die worden ingezet vanuit de afdeling THuiszorg. 
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1. RESULTATENREKENING 2019* 

 
Thuiszorg en 

Dagopvangactiviteiten Terminale Thuiszorg Totaal 

INKOMSTEN      

Subsidie Gemeente Katwijk  €           4.500,00  €                 0,00 €         4.500,00 

Giften / donaties:      

- Lakeman liften €             1.500,00  €                    0,00   

- Diaconie Hervormde Gemeente €             1.000,00  €                    0,00   

- Hersteld Hervormde Gemeente €                400,00  €                    0,00   

- Johanniter Hulpverlening €                500,00  €                    0,00   

- Stichting De Carolusgulden €             1.000,00  €               500,00   

- Overigen €                  90,60  €            1.150,00   

  €           4.490,60  
€ 

1.650,00 €         6.140,60 

Giftenbussen inloophuizen  €           2.212,75  €                 0,00 €         2.212,75 

Terugkomdagen:      

- Eigen bijdrage €             2.942,60  €                    0,00   

- Overigen €                115,00  €                    0,00   

  €           3.057,60  €                 0,00 €         3.057,60 

Doorberekende kosten DSV  
€ 

266,50  €                 0,00 €            266,50 

Rente  €                   1,40  €                 2,17 €                3,57 

  €         14.528,85  
€ 

1.652,17 €       16.181,02 

      

UITGAVEN      

Administratiekosten  €           1.281,98  
€ 

1.148,31 €         2.430,29 

Attenties vrijwilligers  €           3.332,79  €             487,85 €         3.820,64 

Meeleven, ziekte en jubilea  
€ 

189,44  €             100,00 €            289,44 

Educatie  €                   0,00  €             112,50 €            112,50 

 



Bijeenkomsten  €           2.502,86  €                 0,00 €         2.502,86 

Activiteiten inloophuizen  €           4.222,91  €                 0,00 €         4.222,91 

Onkostenvergoeding  
€ 

55,00  €               25,00 €              80,00 

  €         11.584,98  
€ 

1.873,66 €       13.458,64 

      

      

      

RESULTAAT      

Inkomsten  €         14.528,85  
€ 

1.652,17 €       16.181,02 

Uitgaven  
€    -/- 

11.584,98  €     -/-1.873,66 € -/- 13.458,64 

  €           2.943,87  €       -/- 221,49 €         2.722,38 

Dotatie doelvermogen:      

- Jubileum organisatie 
(incl. rest Lakeman) 

€       -/- 1.500,00 
 

€                    0,00 
  

- Terugkomdagen €       -/- 4.805,00  €                    0,00   

  
€      -/- 
6.305,00  €                 0,00 €   -/- 6.305,00 

Onttrekking doelvermogen:      

- Jubilarissen 12,5 en 25 jaar €               190,.00  €                    0,00   

- Terugkomdagen €             1.456,78  €                    0,00   

- Educatie / boek / digitalisering €                544,50  €                    0,00   

   €          2.191,28  €                 0,00 €         2.191,28 

  
€      -/- 

1.169,85  €       -/- 221,49 €   -/- 1.391,34 

       

*informatie niet bedoeld om te publiceren o.i.d. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. BALANS 2018* 

Thuiszorg en Dagopvangactivi teiten    

Balans per 1 januari 2019 31 december 2019 

ACTIVA     

Rabobank lopende rekening 
€ 
1.105,75  

€ 
682,57  

Rabobank spaarrekening 
€ 
8.691,20  €          10.692,65  

Contant 
€ 
0,00  

€ 
5,30  

Contant Ontmoeting en Ankerplaats 
€ 
78,58  €                  41,83  

  €            9.875,53  €           11.422,35 

Nog te ontvangen Terminale Thuiszorg  €                     0,00  
€ 
1.000,00 

  €            9.875,53  €           12.422,35 

PASSIVA     

Vrij vermogen  €          -/- 936,30  €        -/- 2.106,15 

Doelvermogen:     

- Jubilarissen 12,5 en 25 jaar €              700,00  
€ 

510,00  

- Jubileum organisatie (incl. rest Lakeman) 
€ 

6.008,00  
€ 

7.508,00  

- Terugkomdagen 
€ 

1.456,78  
€ 

4.805,00  

- Educatie / boek / digitalisering 
 € 

2.250,00  
 € 

1.705,50  

  €          10.414,78  €           14.528,50 

Nog te betalen terugkomdagen  €               397,05  €                     0,00 

  €            9.875,53  €           12.422,35 

 



Terminale Thuiszorg     

Balans per 1 januari 2019 31 december 2019 

ACTIVA     

Rabobank lopende rekening  
€ 

371,86  
€ 

1.648,20 

Rabobank spaarrekening  €          18.536,16  €           18.038,33 

Contant  €                  11,95  €                   11,95 

  €          18.919,97  €           19.698,48 

PASSIVA     

Vrij vermogen  €           18.919,97  €           18.698,48 

Nog te betalen Thuiszorg en Dagopvang  €                     0,00  
€ 
1.000,00 

  €           18.919,97  €           19.698,48 

     

DOELVERMOGEN THUISZORG EN 
DAGOPVANG 

Stand 
1 januari Onttrekking Dotatie 

Stand 
31 december 

Jubilarissen 12,5 en 25 jaar €              700,00 €           -/- 190,00 
€ 

0,00 
€ 

510,00 

Jubileum organisatie (incl. rest Lakeman) 
€ 

6.008,00 €                     0,00 
€ 

1.500,00 
€ 

7.508,00 

Terugkomdagen 
€ 

1.456,78 €       -/- 1.456,78 
€ 

4.805,00 
€ 

4.805,78 

Educatie / boek / digitalisering 
€ 

2.250,00 €          -/- 544,50 
€ 

0,00 
€ 

1.705,50 

 
€ 

10.414,78 €       -/- 2.191,28 €            6.305,00 €           14.528,50 

     

 

   

 


