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DOEN WAT KAN

Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. Samen met de inwoners van Heiloo zelf, werken
we aan een leefbaar dorp, waarin iedereen mee kan doen op zijn eigen niveau, naar wens en
behoefte, met inzet van zijn talenten, vanuit eigen kracht, met ondersteuning waar nodig.

Wij staan midden in de samenleving en komen bij de inwoners thuis. We bieden een steuntje in de
rug of trekken een tijdje samen op, en als het nodig is, wijzen we de weg naar de vele organisaties,
werkzaam in zorg en welzijn.
We bieden veel mogelijkheden voor een prettige vrijetijdsbesteding, van het doen van
vrijwilligerswerk tot een scala aan sociaal culturele activiteiten om anderen te ontmoeten, om
samen met anderen te leren of te doen, maar in ieder geval van te genieten.
We zijn goed bereikbaar in het Trefpunt en jongeren hebben in Buk Buk hun huiskamer.
Kortom
Wij stimuleren deelname aan de maatschappij (participatie en sociale samenhang)
Informeren en adviseren (preventie, ondersteuning en begeleiding)
Bieden een zinvolle vrijetijdsbesteding
Verbinden vitale en kwetsbare inwoners

Stichting Trefpunt Heiloo is een brede welzijnsorganisatie:
Welzijnswerk voor volwassenen
Jongerenwerk
Vrijwilligerswerk
Accommodatiebeheer en exploitatie

Bekijk hier de korte film met interviews
met onze samenwerkingspartners

Doen wat (wél) kan!

Op het moment van schrijven van dit voorwoord is
de coronacrisis in ons land nog niet voorbij, het virus
heeft ons nog stevig in de greep.
Het is onwerkelijk stil in het Trefpunt en de BukBuk.
Activiteiten worden vaak geannuleerd, maar de deur
van het Trefpunt blijft open voor diegenen die ons
nodig heeft.
De landelijke maatregelen legden beperkingen op
aan iedereen. Als gevolg daarvan namen gevoelens
van eenzaamheid bij veel inwoners - jong en oud fors toe. Sociaal contact is essentieel. Helemaal
wanneer er sprake is van verlies van dierbaren.
Door de maatregelen van social distancing werden
veel kwetsbare inwoners onevenredig hard
getroffen. Zeker tijdens de eerste lockdown bleek
echter het hulpaanbod in het dorp overweldigend.
Wat dat betreft lijkt een pandemie een positieve
invloed te hebben op gemeenschapszin!

Creatief en flexibel

Met dank en waardering denk ik aan onze
medewerkers en vrijwilligers. Door de focus te
leggen op wat wel kan, waren ze in deze
crisissituatie voor veel mensen van levensbelang.
Samen konden we er zijn voor vele inwoners in
Heiloo die hulp konden gebruiken. Van het doen van
een echt noodzakelijk klusje tot een telefoontje,
beeldbellen, om contact met de buitenwereld te
kunnen houden, het letterlijk in beweging te blijven,
het was van zeer grote waarde.
Mooi om te zien was de grote creativiteit en
flexibiliteit waarmee, gegeven de omstandigheden,
alternatieve activiteiten werden bedacht en
uitgevoerd.
Er gebeurde veel goede dingen! De overheid trok
veel geld uit voor maatregelen om bedrijven en
organisaties te ondersteunen. Ook lokaal steunde de
gemeente ons door de helft van de huur kwijt te
schelden. Daar zijn we erg dankbaar voor.
Deelnemers aan activiteiten hoefden hun bijdragen
niet terug toen alle activiteiten niet konden worden
voortgezet vanwege de eerste golf van het virus.

Heel erg mooi vonden we ook dat inwoners en
bedrijven ons in het kader van corona met een
donatie steunden. Het was heel fijn om op deze
manier zoveel waardering te ondervinden!
Maar gelukkig is er licht aan het eind van de
tunnel, het vaccineren is begonnen!

Positieve gezondheid
En zoals altijd, dank ook aan alle partners in de
keten en in de BUCH met wie we samen altijd
weer de uitdaging aangaan om de groeiende
groep van kwetsbare mensen in ons werkgebied
te ondersteunen op de manier die bij deze
mensen past. Dat blijven we doen, corona of
niet. Kijkend, met medemenselijkheid, vanuit
positieve gezondheid, naar wat de inwoner kan
en wil. Werkend vanuit de bedoeling, vanuit de
leefwereld van de mensen waar we het voor
doen, doen we wat er kan, met hen samen, voor
een krachtige gemeenschap waarin de mens in al
zijn facetten op nummer 1 staat!
Ik beveel de inhoud van dit jaarverslag over het
vreemde jaar 2020 van harte in uw aandacht
aan.
Marian van Dam
directeur
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Welzijnswerk voor volwassen

Het welzijnswerk voor volwassenen is veel
omvattend en laat zich niet makkelijk in een paar
pagina's verwoorden. Zingeving, voorkomen van
sociaal isolement en depressie, gezonde levensstijl
en zelfstandig blijven wonen vinden we belangrijk.
Waar de een dit makkelijk zelf oppakt heeft de
ander wat meer hulp nodig. Daarom is maatwerk
belangrijk. Door dit laagdrempelig aan te bieden,
met vaste gezichten en aanspreekpunten, weten
veel Heilooënaren het Trefpunt goed te vinden. We
zijn kernpartner in het Sociaal Team. Door de korte
lijntjes met de sociale netwerkpartners zoals de
Praktijkondersteuner Ouderenzorg van de
huisartsen, de casemanagers van Geriant en de
thuiszorgorganisaties komen ook veel hulpvragen via
andere kanalen bij ons binnen.
Er op af!
Tijdens de lockdown is het Trefpunt naar de
inwoners toe gegaan! Er bleek bij de zelfstandig
wonende ouderen veel behoefte aan wat afleiding
en gezelligheid. Bij tien appartementencomplexen
hebben vrijwilligers wekelijks beweegkwartiertjes
gegeven om de moed erin te houden. Ook werden
de bewoners opgevrolijkt met een buitenbingo, met
muziek en leuke prijsjes. Sterrenlicht, de waardevolle
bijeenkomst voor mensen die iemand moeten
missen is doorgegaan, deze keer vanuit huis, voor
het raam en via Facebook.
Welzijn dichtbij, juist nu!

'Tijdens de eerste lockdown werd ik zomaar
opgebeld met de vraag of ik me kon redden,
hoe het ging, of ik eventueel hulp nodig had –
Dat is toch bijzonder?
Ze zijn heel attent!'
- mevrouw De Rijk Hulp thuis
Een lampje vervangen in de badkamer, de televisie
opnieuw instellen, hulp bij het invullen van een
formulier of het netjes houden van de tuin.
Hulpvragen van de abonnees van Trefpunt Diensten
werden ook dit jaar veelvuldig aan ons gesteld.
In maart en april hebben we alleen de klussen
opgepakt om gevaarlijke situaties te voorkomen.
In mei zijn we weer gestart met de verschillende
diensten en hier waren de mensen erg blij mee. Ook
is er door een team van vrijwilligers gebeld naar alle
abonnees (zo'n 1.000 huishoudens) om ze een hart
onder de riem re steken en te informeren of er hulp
nodig was. Ontroerende reacties en de
hulpbereidheid in Heiloo bleek groot. Nieuwe
vrijwilligers die door de lockdown (tijdelijk) niet naar
hun werk konden, bijvoorbeeld stewardessen,
meldden zich aan omdat ze wat wilden betekenen
voor de kwetsbare ouderen. Zij hebben zich o.a.
ingezet door boodschappen te doen en als
belmaatjes.

'Het meest waardevolle is de dankbaarheid
en waardering van de mensen die we
helpen.'
- mevrouw Som -

Beweegkwartiertje bij 'Hoog en Laag'

Trefpunt Diensten: nieuwe abonnementen 58 | Totaal abonnementen 998 | Totaal aantal deelnemers: 1.230 |
Gestopt: 57 | Aantal eerste bemiddelingen: 1002 | Cliëntondersteuning 142 dossiers met totaal 280 hulpvragen |
Respijtpunt totaal 32 ondersteuningsaanvragen | Vriesvers gemiddeld 34 cliënten | aantal maaltijden 6.711 |
Informatieve en signalerende telefonische contacten weduwen en weduwnaars: 56 | Informatieve en signalerende
huisbezoeken/telefoongesprekken: 115 | Telefoonbewaarkaarten ontvangen: 439 |

Eenzaamheid
Juist nu missen we allemaal bepaalde contacten.
Eenzaamheid is door corona makkelijker
bespreekbaar geworden, omdat we het in onze
eigen omgeving nog meer herkennen. Met de
vrolijke actie 'Zwaaien voor een glimlach' heeft het
Steunpunt Eenzaamheid jong en oud aan elkaar
verbonden.
De vrijwilligers van preventief Huisbezoek zijn
tijdens hun gesprekken extra alert op sociaal
isolement en verwijzen door naar de
cliëntondersteuner indien nodig. Door onder andere
de inzet van wandel-maatjes en de 10 InHolland
stagiaires hebben de deelnemers iets om naar uit te
kijken. Ook hebben we mensen met elkaar in
contact gebracht via de ontmoetingsmogelijkheden
van MetGezel.
Een museumbezoek is misschien niet mogelijk maar
samen een wandeling maken, daar kikker je van op.
Respijthulp geeft lucht
Mantelzorgers hebben het zwaar, de dagbesteding is
tijdelijk dicht geweest en ook de thuiszorg werd
ingeperkt. Met de inzet van de respijthulpen is er
licht geboden in de thuissituatie. Naast een stukje
afleiding voor de hulpvrager, is de respijthulp een
luisterend oor voor de mantelzorger. Als het
huisbezoek niet mogelijk was, werd er telefonisch
contact gehouden. Het inloopspreekuur en de
website www.respijtpunt.nl dragen bij aan de
vindbaarheid en toegang naar passende
ondersteuning. Met bijeenkomsten zoals 'Moeder
aan de Lijn' en de workshop 'Bordje vol' voor
professionals brengen we aanbieders en
mantelzorgers met elkaar in contact en brengen we
respijtmogelijkheden extra onder de aandacht.

'Ik denk dat ik zonder het Trefpunt niet zoveel
vertrouwen zou hebben dat ik goed geholpen word
als het nodig is, en dat ik dan veel sneller afhankelijk
zou worden.'
- mevrouw Wever Ontmoeten
Het is een onrustig jaar geweest met het abrupt
stilleggen van de groepsactiviteiten in en buiten het
Trefpunt. Sommige activiteiten konden in de loop
van het jaar weer (deels) worden ingehaald in
kleinere groepen, binnen de regels op anderhalve
meter afstand van elkaar.
Ook werden beweegactiviteiten buiten gegeven,
zoals yoga en de bionische beweeggroep. De
behoefte om elkaar te ontmoeten was groot, zo
bleek uit de aanmeldingen. De Studiekring trok zelfs
een hele nieuwe doelgroep aan, er kan een tweede
groep gestart worden. De deelnemers van 'Rouw bij
partnerverlies' konden tijdens de sluiting toch
doorgaan en hebben veel steun aan elkaar gehad.
Het constant anticiperen op de coronamaatregelen
heeft veel flexibiliteit gevraagd van de medewerkers,
huurders en deelnemers. Maar de dankbaarheid is
groot, daar doe je het voor!

Stagiaire op bezoek bij client

Sociaal Culturele Activiteiten groepen: 37 beweging met 375 deelnemers| 2 bridge met 123 deelnemers | 16 creatief met 158
deelnemers | 10 educatief met 199 deelnemers| 13 Engels met 109 deelnemers |Repair Café 3 bijeenkomsten - 70 bezoekers |
Groot Dictee 15 ouderen - 25 jongeren | Weekendactiviteiten: 17 keer - 212 bezoekers | Ontmoeten/eten: 14 bijeenkomsten 126 bezoekers | Trefpunt Express: 60 uitstapjes - 198 deelnemers | MetGezel: 5x koffieklets | 6 wandelgroepen | 5 fietsgroepen
Adopteer een appartementencomplex: Beweegkwartier 11 complexen | Bingo: 10 complexen - totaal 17 vrijwilligers

Jongerenwerk
2020 was een bewogen jaar. De gevolgen van het
coronavirus zorgden ervoor dat slechts ten dele
invulling kon worden gegeven aan het werkplan.
Zo konden veel gastlessen geen doorgang vinden,
bleef het jongerencentrum ruim 100 dagen dicht en
werden door onze vrijwilligers aanzienlijk minder
'fysieke' activiteiten georganiseerd.
Veel jongerenwerk moest noodgedwongen online
worden uitgevoerd. We zijn daardoor minder in
contact gekomen met nieuwe jongeren. Het vergde
veel tijd en energie om in contact te blijven met de
doelgroep en het contact bleef vaak oppervlakkig.
De focus lag op individueel contact met de meest
kwetsbare jongeren, zowel online als later ook op
afspraak in het jongerencentrum.
De jongerenwerkers waren het afgelopen jaar veel
op straat. Het aantal jongeren op straat nam toe,
een logisch gevolg van de lockdown. Het contact
met deze jongeren is intensiever geworden.

'Het jongerencentrum in Heiloo voelt als
een tweede thuis voor mij.
Elke keer als ik naar het jongerencentrum
toe ga, dan voel ik me heel erg
op me gemak.'
- Axel (16 jaar) -

Jongerencentrum
2020 was het eerste volledige jaar dat er twee keer
per week een inloop was. Tijdens de eerste
lockdown is het jongerencentrum ruim 100 dagen
dicht geweest, maar desondanks is het
bezoekersaantal met 88% toegenomen.
We zien dat diverse jongeren hun plek weten te
vinden in de Buk Buk. De diversiteit loopt uiteen
van jongeren die gewoon voor de gezelligheid
komen, tot jongeren met een specifieke hulpvraag.
We zien bij hen problematiek zoals eenzaamheid,
neerslachtigheid of een (milde) psychiatrische
diagnose. We zijn kernpartner in het Sociaal Team.
Samen streven we ernaar dat jongeren met een
hulpvraag door ons of door anderen op een goede
manier geholpen worden.

'Meidenavonden zijn super gezellig en
heel leerzaam, zowel voor jonge meiden
als voor ons vrijwilligers.'
(naam bij het Jongerenwerk bekend)
Meidenwerk
Rondom de twee lockdowns organiseerden de
vrijwillige meiden diverse activiteiten voor meiden
van 9 t/m 13 jaar. Tijdens de strengere
coronamaatregelen is er een online aanbod
geweest, maar hier was minder behoefte aan.

Vrijwilligers
Onze groep vrijwillige jongeren begon 2020 met
een volle agenda en grootse plannen. Al snel bleek
dat vanwege de coronamaatregelen zeer beperkt
activiteiten met vrijwilligers georganiseerd konden
worden. Belangrijk was om het contact met de
vrijwilligers warm te houden, bijvoorbeeld door
online leuke activiteiten met elkaar te doen, zoals
een pubquiz.
Jongerencentrum

64 openstellingen - 1.367 bezoekers | 38 straatrondes - 152 jongeren | 6 schoollessen met
160 deelnemers | Social Media 1.775 connecties | 37 vrijwilligers | 76 deelnemers Meidenwerk |
120 deelnemers Zomerkamp | Spot 25 betrokken jongeren | Overige: 6 activiteiten - 150 deelnemers |
Jeugdfonds 24 aanvragen

Zomerspelen
Door alle coronamaatregelen was het lang onzeker
of zomerkamp doorgang kon vinden. Uiteindelijk
kon de week doorgaan als 'Zomerspelen Heiloo':
een week vol activiteiten op het terrein van de
ijsbaan in Heiloo.
Door verschillende leeftijdsgroepen na elkaar te
laten komen, werden de dagen voor de deelnemers
korter, maar er konden meer kinderen meedoen. In
samenwerking met de buurtsportcoaches en de 17
vrijwilligers deden in totaal 120 deelnemers van
groep 3 t/m 8 mee aan sport- en spelactiviteiten.

'De Zomerspelen zijn heel anders dan
het Zomerkamp van vorig jaar, ondanks
het slechte weer heb ik toch weer een hele
leuke week gehad!'
(naam bij het Jongerenwerk bekend)

Vanwege de lockdown moest ook het 'project
nieuwe Sport- en Chillplek Heiloo', worden
uitgesteld tot na de zomer. Samen met de
buurtsportcoach zijn we het project in oktober
gestart. Met een leuke en enthousiaste groep van
25 jongeren, hebben we verschillende plekken in
Nederland bezocht. Daarna hebben drie bedrijven
hun portfolio gepresenteerd en is er een keuze
gemaakt voor één van hen. Er is een wensenlijst
opgesteld en er is een ontwerp gemaakt. We
verwachten in 2021 genoeg financiers te kunnen
werven en medio zomer de bouw van 'The Spot' te
starten.

Conclusie
Het was een bewogen jaar waarin veel dingen
anders zijn gelopen dan gepland. We hebben ons
gefocust op wat er wél kon. We zijn trots op wat we
in 2020 samen met alle partners en vrijwilligers
ondanks alles hebben neergezet.
We maken ons echter grote zorgen over de mentale
gezondheid van jongeren. We zien dat jongeren
- en jongeren in de pubertijd in het bijzonder - hard
geraakt worden door alle coronamaatregelen.
We zien eenzaamheidsproblematiek en psychische
klachten toenemen.
We horen meer geluiden over automutilatie en
suïcide.
In 2021 verwachten we van veel coronamaatregelen
afscheid te kunnen nemen. Dan kunnen jongeren
weer naar school, meer sporten en hun bijbaantje
weer oppakken. Dan kan het jongerencentrum weer
open en kunnen we samen met onze vrijwilligers
volop leuke activiteiten organiseren.
De rol van de jongerenwerkers was in 2020 erg
belangrijk. We verwachten dat onze rol in 2021
minstens zo belangrijk kan zijn als we gezamenlijk
werken aan een herstel na corona.

Inspiratie opdoen voor SPOT!

Percentages t.o.v. 2019:
88% meer bezoekers inloop | 62% meer straatrondes | 32% meer online bezoekers/volgers | 16% meer
vrijwilligers | 53% meer deelnemers Zomerkamp | 33% meer aanvragen Jeugdfonds | 39% minder schoollessen
| 55% minder deelnemers activiteiten Meidenwerk |

Vrijwilligers
Informatie Punten
Flexibiliteit en verbinding
Vrijwilligerswerk is een voorwaarde voor sociale
cohesie. Het is belangrijk om dit te versterken en te
koesteren.
Onze missie is het stimuleren van de
toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk en het
versterken van vrijwilligersorganisaties. Wij doen dit
door ons netwerk te vergroten, te onderhouden en
anderen te stimuleren dit ook te doen. Het VIP
vervult deze rol niet alleen in Heiloo en Uitgeest
maar ook in BUCH-verband o.a. bij de
Vrijwilligersacademie en Vrijwilligers Bedankt!
Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat bijna de
helft van de Nederlanders zich gemiddeld 4,2 uur
per week inzet en dat vrijwilligers (91%) aangeven
vaker gelukkig te zijn dan mensen die geen
vrijwilligerswerk doen (85%). Ook zijn vrijwilligers
meer tevreden met hun eigen leven, sociale
contacten en psychische gezondheid. Dit is voor ons
een motivatie om het vrijwilligerswerk nog meer
onder de aandacht te brengen en nieuwe
doelgroepen te betrekken. Wij zetten in op het
zichtbaar maken van het vrijwilligerswerk. Wij zijn
op sociale media te vinden, onze websites en
vacaturebanken zijn up-to-date. We publiceren
regelmatig in de lokale kranten, we laten
maandelijks een vrijwilliger aan het woord in de
rubrieken 'Wat doe jij nou?!' in Heiloo en
'Vrijwilliger in Beeld' in Uitgeest. Naast het
uitbrengen van nieuwsbrieven worden er jaarlijks
acties of evenementen in het dorp georganiseerd
waar we in gesprek gaan met inwoners.

De weken ervoor gingen we in gesprek met
leerlingen van groep 8 in Heiloo en Uitgeest over
vrijwilligerswerk. Dit heeft mooie gesprekken
opgeleverd. In Uitgeest besloten we om het
evenement Over&Uitgeest een jaar te verschuiven.
De verbouwingsplannen van VIP Heiloo,
samenwerking met beroepsopleidingen, de sluiting
van de inlopen, alles liep anders.

Wat deden we wel!?
Inventarisatie coronahulp
In de eerste lockdown hebben we een inventarisatie
gemaakt van vraag en aanbod coronahulp in de
gemeenten. Deze informatie is gedeeld met
huisartsen, praktijkondersteuners, sociale teams en
verspreid via de verschillende media.
Ondersteuning en advies
Naast de ondersteuning op het gebied van o.a.
vrijwilligers werven, fondsenwerving en sociale
veiligheid, is er met organisaties meegedacht over
hoe te starten na de lockdown. In Uitgeest waren
we betrokken bij de verspreiding van de informatie
over financiële ondersteuning voor organisaties.
In alle BUCH-gemeenten is een enquête onder
organisaties gehouden. Individuele en
gemeenschappelijke ondersteuningsvragen zijn
opgepakt.

'Door jullie beeld van het vrijwilligerswerk wat beschikbaar
is, hebben we een goede plek kunnen vinden voor mijn
kandidaat. Zonder het VIP was ik niet op die plek gekomen.
Ook vond ik het fijn dat jullie ervoor open stonden mij te
helpen en mee te denken'.
- medewerker THOBS re-integratie -

Flexibel 2020
Helaas konden we dit jaar de basisscholieren niet
laten deelnemen aan NLdoet vanwege de lockdown.

Team VIP Heiloo

VIP HEILOO: 134 geregistreerde organisaties | 899 geregistreerde vrijwilligers | 117 individuele bezoekers | 17 keer extra
ondersteuning vrijwilligers VIPPLUS| 9 matches VIPPlus | 33 basisscholieren doen vrijwilligerswerk | 1 les over
vrijwilligerswerk met 33 groep 8 basisschoolleerlingen | 13 individuele aanmeldingen van jongeren onder de 25 jaar 6.929
websitebezoekers | 7 keer Rubriek 'Vrijwilligers in Beeld' | 8 nieuwsbrieven | 15 workshops/pakketten Vrijwilligers Bedankt!
| 393 deelnemers Vrijwilligers Bedankt! | 50 organisaties ondersteund met advies | VIPPLUS 8 organisaties ondersteund

Deskundigheidsbevordering
VIP Heiloo coördineert de Vrijwilligersacademie
waarop de vier BUCH-gemeenten hun aanbod
plaatsen. In Heiloo en Uitgeest boden we aan:
Grenzen stellen in het vrijwilligerswerk, Opvallende
vacatures schrijven, Reanimatie en AED,
Interculturele communicatie, Omgaan met kinderen
met ongewenst gedrag in de sport en Digitaal
vergaderen.
Promotie en informeren
Naar aanleiding van een workshop 'Opvallende
vacatures schrijven' die de medewerkers hebben
gevolgd, zijn de vacaturebanken aangepast. Een
professionaliseringsslag waardoor we organisaties
nog beter kunnen ondersteunen. De bakfietsactie in
Heiloo zorgde ervoor dat we veilig met inwoners in
gesprek konden gaan over vrijwilligerswerk.

'Ik ben echt heel blij met het VIP.
Na eerder vervulde vacatures heeft ook de oproep
voor een vertrouwenspersoon een perfecte
match opgeleverd. Top!'
Ton Verberne - voorzitter TC Heiloo
Bemiddeling en waardering
Door de pandemie moesten wij en alle organisaties
een paar keer de deuren sluiten. In die periode was
het lastig om contact te houden met de vrijwilligers.
Daardoor konden nieuwe vrijwilligers niet geplaatst
en begeleid worden. Wel was er intensiever
(online)contact met belangstellenden en organisaties
voor het maken van een goede match.

Voor de doelgroepen die extra ondersteuning nodig
hebben, was het een lastig jaar om geschikte
vrijwilligersplekken te vinden. Jaarlijks investeren we
veel tijd in het onderhouden van het netwerk. Er
wordt o.a. samengewerkt met de Wereldwinkel, reintegratiebureaus, GGZ- NHN, Esdégé-Reigersdaal,
Sociale Teams en Vluchtelingenwerk.
Vrijwilligers Bedankt!
Het programma van Vrijwilligers Bedankt! moest
halsoverkop omgezet worden. Met medewerking
van de ondernemers werden verschillende extra
pakketten samengesteld en tegoedbonnen gemaakt.
Een aantal live workshops werd uitgesteld. Het
ophalen van de pakketten werd coronaproof
georganiseerd.
Dit werd heel erg gewaardeerd door de vrijwilligers.
Samenwerken/netwerkontwikkeling
Het Vrijwilligersnetwerk Heiloo behandelde actuele
thema's (armoede en signalen van eenzaamheid). In
Uitgeest organiseerden we i.s.m. de Sesamacademie
een goedbezochte bijeenkomst met het doel het
stimuleren van samenwerking, verbinden en
versterken van organisaties.

'Vrijwilligerswerk heeft mij verder geholpen in het
uitzoeken wat voor betaalde baan/functie nu
echt bij mij past'
Ingrid Holstvoogd - vrijwilliger bij het VIP
Mensen maken Nederland
De Vereniging Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk organiseert in 2021 het Nationaal
Jaar Vrijwillige Inzet onder de campagne 'Mensen
maken Nederland'. VIP medewerkers volgden een
aantal kennissessies en gingen aan de slag.
Mensen maken Uitgeest
In samenwerking met OSUTV worden er 12 mini
documentaires gemaakt over de passie van
vrijwilligers.
Mensen maken Heiloo
In het jaar dat het VIP Heiloo 10 jaar bestaat wordt
er een magazine gemaakt over het vrijwilligerswerk
in Heiloo. De glossy wordt gelanceerd in de week
van Vrijwilligers Bedankt!

VIP Uitgeest: 61 geregistreerde organisaties | 149 geregistreerde vrijwilligers | 40 individuele bezoekers | 8 keer extra
ondersteuning vrijwilligers VIPPLUS| 5 matches VIPPlus | basisscholieren doen vrijwilligerswerk afgelast| 3.701
websitebezoekers | 11 keer Rubriek 'Vrijwilligers in Beeld' | 8 nieuwsbrieven | 9 workshops/pakketten Vrijwilligers Bedankt! |
285 deelnemers Vrijwilligers Bedankt! | 22 organisaties ondersteund met advies | VIPPLUS 4 organisaties ondersteund
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Accommodatiebeheer
en exploitatie

Het Trefpunt is een centraal in het dorp gelegen
laagdrempelige ontmoetingsplek waar mensen
gezien worden, erkenning voor hun situatie
vinden, waar ze praktische hulp kunnen krijgen
en waar mensen steun ervaren. Mensen hebben
een krachtige sociale omgeving nodig om zelf
veerkracht te ontwikkelen. De aanwezigheid
van professionals in die omgeving helpt daarbij.
De combinatie van de ontmoetingsfunctie van
een wijkcentrum/jongerenhuiskamer en de
aanwezigheid van sociaal werkers versterkt het
effect dat we met zijn allen beogen! En dan te
bedenken dat binnen deze sector, het
wijkcentrum Trefpunt al jaren functioneert
zonder een euro subsidie!

'In het Trefpunt kom je andere
mensen tegen en dan weet je weer
dat je niet alleen bent. Het is een plek
waar ik altijd heen kan als ik eens wat
heb. Ik vind het een pareltje!'
- mevrouw Spit -

De exploitatie van de zalen in de gebouwen
het Trefpunt en de BukBuk is in 2020
moeizaam geweest door de
coronabeperkingen.
Veel vaste huurders hebben de huur
opgeschort tot corona weer onder controle
was. Dit scheelt niet alleen huurinkomsten
maar uiteraard ook veel horecaomzet. Gelukkig
heeft de gemeente Heiloo de huur voor een
deel kwijtgescholden dus dat was een
meevaller. Ook is er tussen de lockdowns door
wel nog enige bezetting van de zalen geweest,
vooral veel van onze eigen activiteiten. Dit
uiteraard wel met de nodige
coronamaatregelen zoals iedereen op minimaal
anderhalve meter afstand, kleinere groepen,
ramen en deuren open en ventilatie aan. Dit
zorgde voor veel extra werk maar de
deelnemers waren toch erg blij om weer op
een veilige manier aan activiteiten deel te
nemen.
Onderhoud
In de grote zaal van de BukBuk is een kleine
pantry gerealiseerd met behulp van
financiering van gemeente Heiloo en inzet van
vrijwilligers. Ook de hal is opgeknapt met
behulp van vrijwilligers. Het hele gebouw is
aan de buitenkant geschilderd.
De huiskamer in de BukBuk is door het
jongerenwerk helemaal opgeknapt en volop in
gebruik genomen. Ook is in december door de
gemeente in de BukBuk de wand tussen de
grote zaal en de huiskamer geïsoleerd
waardoor gelijktijdige verhuur van deze
ruimtes mogelijk is geworden.

Aantal bezoekers Trefpunt: 37.762 | t.o.v. 2019 50,4% minder bezoekers
Aantal verschillende hurende organisaties Trefpunt en Buk Buk: 74 | t.o.v. 2019 68% minder huurders

Organisatie
Stichting Trefpunt Heiloo is een onafhankelijke nonprofit organisatie. In opdracht van de gemeente
Heiloo verzorgen wij Wmo-gerelateerde activiteiten
voor kwetsbare inwoners in Heiloo. In opdracht van
de gemeente Uitgeest organiseren we het
Vrijwilligers Informatie Punt in Uitgeest.
Daarnaast beheren en exploiteren we het Trefpunt
en de grote zaal van het Brunogebouw en
organiseren en faciliteren we sociaal culturele
activiteiten voor de inwoners van Heiloo en
omstreken.
Bestuur
Op 31 december 2020 werd het dagelijks bestuur
gevormd door: Anna de Rooij-Verboom (voorzitter)
en John Daas (secretaris).
Het penningmeesterschap werd op tijdelijke basis
ingevuld. Daarnaast zijn er nog vier leden, van wie er
twee de doelgroep 'jongeren' vertegenwoordigen en
twee de doelgroep 'ouderen'. Deze laatste twee zijn
voorgedragen door de ouderenbond SHE.
Vrijwilligers en medewerkers
Bij de stichting werkten gedurende het jaar 2020
gemiddeld 350 mensen op vrijwillige basis
- op kantoor en in onze projecten en activiteiten- .
Zij zetten zich in op 450 vrijwilligersplekken. In
totaal is hun inzet vergelijkbaar met ongeveer 35 fte.
Zij weten zich gesteund door het team van tien
betaalde krachten (8,5 fte) op wie zij altijd een
beroep kunnen doen. Wij zijn zeer dankbaar dat wij
mogen rekenen op de inzet van zoveel geweldige
vrijwilligers.
Financiën
De gemeente verstrekt subsidie aan de stichting in
het kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo) om de beleidsdoelen in het
programma "Een sociale en vitale gemeente / Samen
Leven" te realiseren. Ongeveer 35% van de totale
omzet betreft inkomsten uit opbrengsten uit
activiteiten, zalenverhuur en baromzet.
Het exploitatieoverzicht en de balans per
31 december 2020 vindt u op de laatste pagina.

Sponsoring
Door middel van fondsenwerving worden
activiteiten mogelijk gemaakt die anders geen
doorgang kunnen vinden of voor innovatie.
Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo
voert een belangrijk deel van de activiteiten in
het kader van fondsenwerving uit.
Diverse bedrijven uit Heiloo hebben
advertenties geplaatst in onze brochures,
waarmee de kosten hiervan nagenoeg konden
worden bestreden. Diverse organisaties
sponsoren via logo-reclame de Citroën
Berlingo die we voor verschillende activiteiten
inzetten.
Stichting Vrienden Ouderenwerk Heiloo
Ten behoeve van incidentele financiële
ondersteuning van projecten of investeringen
mag een beroep worden gedaan op de
Stichting Vrienden Ouderenwerk Heiloo,
misschien wel beter bekend als de
tweedehands boekenclub van het Trefpunt.
We zijn blij dat deze stichting ons ieder jaar
weer steunt met een vaste bijdrage van
€ 3.000,--. Bovendien steunden zij ons dit jaar
zeer ruimhartig met een extra donatie van
€ 5.000,- in het kader van de pandemie.
Crowdfunding
In het kader van de coronacrisis liepen de
inkomsten uit verhuur en horeca fors terug.
Wat ons enorm heeft geholpen in de eerste
golf van de pandemie is dat deelnemers aan
activiteiten die hiervoor geen doorgang
konden vinden, hun bijdragen niet terug
hoefden.
In juni startten we een crowdfundingsactie
waarbij we van vele inwoners van Heiloo een
donatie mochten ontvangen ter bestrijding
van het verlies. De actie leverde bijna
€ 5.000,-- op!

Vooruitblik
Hoe gaat 2021 eruit zien?
Veel hangt af van het verloop van de pandemie,
maar zeker is dat we daar in de loop van 2021 uit
gaan komen. Daarmee zijn de problemen die de
crisis heeft veroorzaakt niet meteen opgelost. De
economische impact van de crisis moet zich nog
manifesteren. Er zullen mensen zijn die alsnog hun
baan verliezen. Het aantal kwetsbare mensen zal
groeien. We weten ook nog niet wat de invloed van
de crisis uiteindelijk in het leven van onze jongeren
zal zijn. De vraag is of en hoe mensen hun
veerkracht hebben weten te behouden.
Kan iedereen nog meedoen?
De pandemie heeft ook goede dingen gebracht. Het
heeft duidelijk gemaakt dat er veel bereidheid tot
het bieden van hulp in onze samenleving zit. Dat is
bemoedigend. We zullen vrijwilligers ook in de
toekomst hard nodig hebben. Naast de genoemde
vraagstukken, gaat de vergrijzing verder door. Het
aantal mensen, dat te maken krijgt met dementie,
met de diagnose ofwel als naaste, zal fors stijgen.
Stichting Trefpunt Heiloo gaat de ervaringen van de
crisis benutten om het bestaande beleid te
evalueren en uitgangspunten te formuleren voor de
toekomst.
Preventie en vroegsignalering zijn sleutelwoorden
hierin. Samen met het sociaal team waar ook
Stichting Trefpunt Heiloo en MEE&De Wering in
participeren, zullen we daar vorm aan geven.
De welzijnsorganisaties in de BUCH wisselen
ervaring en kennis uit op het gebied van uitvoering
van activiteiten en actuele ontwikkelingen. Dat zal in
2021 zeker niet veranderen, eerder nog intensiever
worden.

Uit onderzoek blijkt dat sociale verbondenheid
extra, gezonde levensjaren oplevert. Het
verbinden van inwoners met elkaar, het
stimuleren van ontmoeten, levert op vele
fronten voordelen op. Het sociaal werk speelt
hier met zijn opbouwwerk, ontmoetingsplekken
en groepsaanpak een belangrijke rol in.

'Een ons welzijn scheelt een kilo zorg'
Samen met onze partners in de keten willen we
doen wat ertoe doet. De inbreng van inwoners
zelf is daarbij van groot belang. Bij regie
houden, verantwoordelijkheid nemen voor je
problemen en oplossingen, hoort ook het
hebben van zeggenschap daarover. Het
criterium voor het wat, wie en hoe is: hebben
inwoners er baat bij?

'Doen wat er toe doet'
Gemeenten willen kunnen sturen op effecten.
Dat is de laatste stap in de transformatie. Dat
betekent dat organisaties, wij dus ook, duidelijk
moeten maken wat en hoe zij bijdragen aan die
beoogde effecten.
Die uitdaging pakken we graag samen met alle
partijen op!

Exploitatieoverzicht
Baten

31-12-2020

Lasten

31-12-2020

Subsidie Gemeente Heiloo

€ 488.013

Personeelskosten

€ 604.518

Subsidie Gemeente Uitgeest

€

54.835

Organisatiekosten

€ 71.809

Baten uit eigen fondsenwerving

€ 199.758

Lasten activiteiten

€ 86.778

Huisvestingskosten

€ 61.197

Lasten buffetten

€

5.422

Afschrijvingen

€

6.637

Financiële lasten en baten
vorig jaar

€

528

Negatief saldo

€-

Baten uit verhuur en buffetten

€

89.312

€ 831.918

4.971

€ 831.918

Balans Stichting Trefpunt Heiloo per 31-12-2020
Actief
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen

31-12-2020
€ 16.997

€ 2.441
€ 18.638

Passief
Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Liquide middelen

31-12-2020
€ 132.529
€ 66.829
€

7.000

€ 184.206

€ 352.488

€ 390.564

€ 390.564

