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RIDWAAN
Mijn hoogtepunt van het jaar was
dat we met zomerkamp
naar Walibi gingen.

MENSEN MAKEN HET TREFPUNT.
IEDEREEN MAG MEEDOEN.
MET ELKAAR MAKEN WIJ HEILOO.
WELZIJN DICHTBIJ!

MARISSA
Zelfs als ik erg moe ben, kom ik na
een dag vrijwilligerswerk in
de Buk Buk blij en voldaan thuis.

MARC
Ik voel me altijd goed als ik
in de Buk geweest ben.

Wij motiveren inwoners het beste uit zichzelf én de ander te halen.
Iedereen mag meedoen. Met elkaar maken wij Heiloo. Welzijn dichtbij!

We staan midden in de samenleving, weten wat er speelt, stimuleren en ondersteunen het
meedoen. Welzijn is overal. We verbinden inwoners, vrijwilligers, organisaties en professionals.
We stimuleren initiatieven van bewoners.
We ontmoeten jong en oud in de wijken en bij hen thuis. We zijn goed bereikbaar, online en in onze
locaties. We werken zoveel mogelijk preventief, waardoor grotere problemen en dure oplossingen
worden voorkomen.
We zijn op de hoogte van trends in de samenleving en anticiperen hier op.
De inzet van vrijwilligers is bij dit alles van onschatbare waarde.

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

Empathisch, flexibel en nabij!

Bereik

Op het moment van schrijven van dit voorwoord is
de coronacrisis in ons land nog niet voorbij, maar de
maatregelen zijn afgeschaald. We mogen weer open.
Voor sommigen kan het niet snel genoeg gaan,
anderen zijn voorzichtig en wachten nog even af.

Empathie, flexibiliteit en nabijheid zijn
kernelementen die bijdragen aan het succes
van sociaal werk, en dat werkt ook in ons
werkgebied! En niet alleen voor de individuele
inwoner we ondersteunen. Ook de directe
sociale omgeving van die persoon wordt met
onze interventies bereikt, ouders, kinderen,
vrienden, klasgenoten, buren, mantelzorgers.
Ook zij ervaren de impact van het werk dat we
doen. Omdat het fijn is als je handvatten krijgt
aangereikt, wanneer je anderen wilt helpen.
Omdat het fijn is als door inzet van onze
professionals en vrijwilligers, jouw zorgen om
en voor de ander lichter worden.

Er zijn zeker nog zorgen. De landelijke maatregelen
legden beperkingen op aan iedereen. Als gevolg
daarvan namen gevoelens van eenzaamheid bij veel
inwoners, jong en oud, fors toe. Door de
maatregelen van social distancing werden veel
kwetsbare inwoners onevenredig hard getroffen.
Sociaal contact is essentieel voor ons mensen.
Gelukkig blijven er altijd mensen die naar anderen
omzien. Onze samenleving drijft op die solidariteit.
We kunnen, moeten elkaar stimuleren om de
veerkracht te vinden om er weer op uit te gaan en
andere mensen te ontmoeten.

Veerkracht
Met dank en waardering denk ik aan ons team van
medewerkers en vrijwilligers. Met een niet aflatende
empathie en flexibiliteit, met veel creativiteit, ging
iedereen bijna onverstoorbaar door. Ik heb veel
respect voor de veerkracht van onze mensen. 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.
Er werden mooie innovatieve projecten bedacht om
inwoners te stimuleren te blijven bewegen en elkaar
op een veilige manier te ontmoeten. Het was van zeer
grote waarde.
Er gebeurden nog meer goede dingen! De overheid
trok veel geld uit om bedrijven en organisaties
financieel te steunen. Ook lokaal steunde de
gemeente en de Stichting Vrienden van het
Ouderenwerk ons. Daar zijn we erg dankbaar voor.
Zorgen zijn er ook rond de situatie in de Oekraïne.
Veel mensen zoeken hun toevlucht in andere landen,
ook bij ons. Ook hierbij is solidariteit van het grootste
belang.

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 verslag over het jaar
2021 van harte in uw aandacht aan.
Marian van Dam, directeur
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Welzijnswerk voor volwassenen

Anders kijken geeft andere, lichtere, oplossingen.
Welzijnswerk kijkt naar ‘de mens’ achter de vraag.
Wat speelt er in het leven van deze persoon? Waar
komt de vraag vandaan? En wat speelt er op andere
vlakken? Maar vooral ook: wat kan
meneer/mevrouw goed? Welke ambitie is er? Met
aandacht voor alle levensdomeinen, de eigen kracht
en het sociaal netwerk. Zingeving, voorkomen van
sociaal isolement en depressie, gezonde levensstijl
en zelfstandig blijven wonen vinden we belangrijk.
Door de korte lijntjes van de vaste gezichten van het
Trefpunt met de sociale netwerkpartners zoals het
Sociaal Team, de praktijkondersteuners ouderzorg
van de huisartsen, de casemanagers van Geriant, de
wijkagenten, de wijkconsulenten en de
thuiszorgorganisaties komen ook veel hulpvragen via
deze kanalen bij ons binnen.

"Ik geniet van alle contacten en gezelligheid, al
bijna 25 jaar en hopelijk nog vele jaren!"
-Corrie, gastvrouw-

Er zijn een aantal projecten specifiek gericht op
preventie. Zo worden jaarlijks circa 450 inwoners
benaderd die de 80- of 85-jarige leeftijd hebben
bereikt of 70 jaar of ouder zijn en nieuw zijn komen
wonen in Heiloo door de vrijwilligers van het
Preventief Huisbezoek. Deze ontvangen de handige
telefoon bewaarkaart en desgewenst wordt aan de
hand van de zes dimensies van Positieve
Gezondheid geïnventariseerd of er nu al hulpvragen
zijn én gelijktijdig informatie
verstrekt welke handig is om achter te hand te
hebben bij het proces van ouder worden. Ook
inwoners waarvan de partner is overleden worden
gebeld en geattendeerd op emotioneel en praktische
ondersteuning in het rouwproces.
Nieuw in 2021 is dat het Trefpunt de wijk intrekt
met de bakfiets: Trefpunt on the Move. Bij 1100
huizen is er aangebeld om de mensen een hart onder
de riem te steken, om te informeren hoe het gaat en
of er zorgen zijn om anderen in de buurt.
Buurtbewoners boden ook spontaan aan om andere
buren te helpen en dit leverde weer veel nieuwe
vrijwilligers op.

"Zonder het Trefpunt zou ik mijn werk niet
goed kunnen doen!"
-Annaleen, praktijkondersteunerBakfiets

Preventie voorkomt erger!
Het Trefpunt werkt preventief om hulpvragen
vroegtijdig te achterhalen. We komen bij de
inwoners achter de voordeur en zijn zichtbaar in de
wijk. 411 vrijwilligers zijn onze ogen en oren om
hulpvragen op te halen en een ingang te creëren
voor de clientondersteuner. Daarnaast ontvangen
2300 unieke e-mailadressen om de week een
nieuwsbrief vol tips over activiteiten en
ondersteuningsmogelijkheden. Deze nieuwsbrief
wordt goed gewaardeerd door bezoekers,
vrijwilligers, mantelzorgers en sociale
netwerkpartners.

TrefDisco in de Buk Buk

Trefpunt Diensten: nieuwe abonnementen 116 | Totaal abonnementen 1.101 | Totaal aantal deelnemers: 1.296 | Gestopt:
77 | dienstverleningen 957 | Cliëntondersteuning 173 dossiers | Respijtpunt totaal 25 ondersteuningsaanvragen | Vriesvers
gemiddeld 34 cliënten | aantal maaltijden 8.856 |
Informatieve en signalerende telefonische contacten weduwen en weduwnaars: 74 |
Informatieve en signalerende huisbezoeken/telefoongesprekken + telefoonbewaarkaarten: 436 |

Praktische hulp, juist tijdens Corona

Mantelzorgers even de handen vrij

Veiligheid in en om huis is vinden we belangrijk om
zelfstandig te kunnen blijven wonen. 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.
Vrijwilligers van de Trefpunt Express hebben oudere
inwoners geholpen om zo snel mogelijk de
vaccinatie te kunnen halen. Er zijn 200 extra ritten
gereden in de eerste vaccinatie ronde en voor de
boosterprik.

Met de inzet van de respijthulpen is er lucht
geboden in de thuissituatie. Naast een stukje
afleiding voor de hulpvrager, is de respijthulp een
luisterend oor voor de mantelzorger. Het
inloopspreekuur en de website
www.respijtpunt.nldragen bij aan de vindbaarheid en
toegang naar passende ondersteuning. Door de
aanschaf van de duofiets oa. vanuit het Corona
herstelfonds wordt de mantelzorger ontlast als de
fietsmaatjes de inwoners een dagdeel mee op de
fiets nemen. Plezier voor twee door de mooie
omgeving van Heiloo.

Eenzaamheid

Ontmoeten

Juist nu missen we allemaal bepaalde contacten.
Eenzaamheid is door corona makkelijker
bespreekbaar geworden, omdat we het in ons eigen
omgeving nog meer herkennen. Veel vragen over
sociale contacten en activiteiten komen binnen bij
de clientondersteuner van het Trefpunt. Zij kijkt dan
wat past bij de persoonlijke situatie. Het Trefpunt
heeft een divers aanbod aan activiteiten om sociale
ontmoetingen te stimuleren. Zo is de Studiekring
een groot succes voor de leergierige 50-plussers en
genieten jongeren met een beperking én hun
mantelzorgers maandelijks van de Trefdisco in de
BukBuk.

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.
In de zomerperiode zijn er diverse binnen- en buiten
activiteiten georganiseerd waardoor ook hier een
nieuwe doelgroep aangetrokken werd.
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!

"Ik vind het magnifiek, zoveel mensen zijn ermee
geholpen en ik kan mezelf nuttig maken".
-Marianne, vrijwilligster Trefpunt ExpressEr is een grote vraag naar maatjes thuis en naast de
vrijwilligers hebben we 10 Inholland stagiaires aan
ons weten te binden voor het maatjesproject
Vriendschappelijk Contact. Ook hebben we mensen
met elkaar in contact gebracht via de
ontmoetingsmogelijkheden van Metgezel. Er zijn
verschillende clubjes met 70-plussers die met elkaar
musea bezoeken, wandelen fietsen, naar het theater
gaan of samen eten. Er is hard gewerkt aan de
voorbereidingen voor een platform om nieuwe
mensen te ontmoeten in de regio, Treffers BUCH.
Dit platform zal in de loop van 2022 gelanceerd
worden en is bedoeld voor inwoners vanaf 20 jaar.

Suppen in het Maalwater,
een van de vele zomeractiviteiten

Sociaal Culturele Activiteiten groepen: 40 beweging met 331 deelnemers| 2 bridge met 70 deelnemers | 9 creatief met 91
deelnemers | 8 educatief met 107 deelnemers| 10 Engels met 75 deelnemers | Repair Café 2 bijeenkomsten - 52 bezoekers |
Ontmoeten/eten: 3 avonden - 83 gasten | Trefpunt Express: 50 uitstapjes - 148 deelnemers | MetGezel: 137 deelnemers | 9
gestopt | 7 nieuwe deelnemers

Jongerenwerk
2021 was, ook voor het jongerenwerk, opnieuw een
bewogen jaar dat in het teken stond van Corona.
Maar waar het in 2020 zoeken was naar
mogelijkheden, draaide het jongerenwerk in 2021 op
volle toeren. Tijdens lockdowns werden er vele
activiteiten buiten georganiseerd. Daarnaast stond
2021, zeker ook gedurende de lockdowns, in het
teken van Project The Spot. En buiten de lockdowns
om werd het jongerencentrum nog nooit zo goed
bezocht als in 2021.

Project The Spot
Nadat we in 2020 met project The Spot zijn
begonnen, bereikte het project in 2021 het
hoogtepunt. De projectgroep, bestaande uit zo’n 20
jongeren, heeft een aanbieder uitgekozen die het
ontwerp voor The Spot heeft mogen maken. Dit
ontwerp is door de jongeren gepresenteerd aan
omwonende en leden van omliggende
sportverengingen. Met de input van beide
bijeenkomsten is een definitief ontwerp vastgesteld.
Daarna is de projectgroep gestart met
crowdfunding, fondsenwerving en sponsoracties.
Burgemeester Hans Romeyn heeft, ter ere van zijn
afscheid, aan de inwoners van Heiloo een donatie
voor The Spot gevraagd. De projectgroep heeft in
2021, inclusief ‘verdubbelaar’ vanuit de gemeente,
ruim €98.000,- opgehaald!
“Mijn hoogtepunt van het jaar was dat we met
zomerkamp naar Walibi gingen!”
-Ridwaan (11)-

Jongerencentrum
De behoefte van jongeren om elkaar te ontmoeten
was in 2021 nog groter dan voorheen.
Jongerencentrum Buk Buk is twee dagen in de
week open. 's Middags voor kinderen uit groep 7 &
8 en 's avonds voor iedereen vanaf de brugklas tot
23 jaar. Van januari tot en met juni is het
jongerencentrum dicht geweest vanwege een
lockdown. Er zijn toen veel verschillende
buitenactiviteiten georganiseerd waarmee het
bereik van de jongerenwerkers onder jongeren is
gegroeid. Sinds de zomer is het aantal bezoekers
van het jongerencentrum sterk gegroeid. Opvallend
hierbij is dat het aantal bezoekers met een nietWesterse culturele achtergrond is toegenomen. We
merken dat het contact met de bezoekers
intensiever wordt en meer diepgang kent. Veel
bezoekers komen vaker terug. Sommige bezoekers
komen met een hulpvraag, waar soms ook
coachingstrajecten uit voort komen.

"Ik voel me altijd goed als ik
in de Buk geweest ben"
-MarissaDrukte tijdens de inloop zorgde voor meer
akkefietjes, waar de jongerenwerkers hun handen
vol aan hadden. Hierdoor kon er minder tijd worden
besteed aan het vergroten van het bereik van het
jongerenwerk. Regelmatig beklom bij de
jongerenwerkers het gevoel dat het
jongerencentrum min of meer ‘vol’ was.

Helaas kwam in na de zomer het bericht dat de
realisatie van The Spot zal moeten wachten totdat
het flora- en faunaonderzoek voor de aangewezen
locatie is afgerond. Hierdoor is het project in de
tweede helft van het jaar min of meer stil komen te
liggen.

Projectgroep The Spot
110 openstellingen - 1.610 bezoekers | 20 Spot-vrijwilligers haalden € 48.351,50 op (+ € 50.000 gemeente Heiloo) |
7 schoollessen ontvangen met 180 deelnemers | Social Media 2.126 connecties | 60 betrokken vrijwilligers | 41 deelnemers
Meidenwerk |120 deelnemers Zomerkamp | Spot 25 betrokken jongeren | Overige: 15 activiteiten - 252 deelnemers |
22 aanvragen Jeugdfonds Sport en Cultuur

Zomerkamp Heiloo
Waar in 2020 het Zomerkamp de nodige
aanpassingen behoefde vanwege de geldende
coronamaatregelen, kon er in 2021 weer een ‘echt
zomerkamp’ georganiseerd worden door
Jongerenwerk Heiloo en de Buurtsportcoaches.
Een week vol leuke vakantieactiviteiten op de
ijsbaan in het bos, voor kinderen uit groep 3 t/m 8
van de basisscholen. Dit jaar zelfs met een extra
leeftijdsgroep; de eerste en tweede klas van het
voortgezet onderwijs. In totaal schreven zo’n 120
kinderen zich in voor Zomerkamp. Het programma
voor de week was gemaakt met de ruim 30
vrijwillige begeleiders (bijna uitsluitend jongeren).
Helaas heeft het zomerkamp slechts één dag
geduurd. Voorafgaand aan dag twee testte een
begeleider positief op het coronavirus. Omdat de
kans aanwezig was dat andere leiding ook besmet
zou zijn, is in overleg met de GGD besloten het
zomerkamp per direct te stoppen. Tot grote spijt
van alle deelnemende kinderen en begeleiders.

In september is er een extra uitje georganiseerd, om
kinderen toch nog een leuke dag te bezorgen. Met
de bus gingen de jongste twee groepen naar de
Linnaeushof en de oudste groepen naar Walibi
Nederland. Veel kinderen vonden dit ontzettend
leuk!

We weten elkaar goed te vinden, maar door de
afwezigheid bij het overleg is het jongerenwerk
minder goed op de hoogte van wat er speelt en lijkt
het jongerenwerk minder vaak te worden betrokken
bij casuïstiek.
De samenwerking met de buurtsportcoach is in
2021 weer verder versterkt. Naast grote
samenwerkingsprojecten als Zomerkamp en The
Spot, werden er door het jongerenwerk en de
buursportcoaches veel sportieve
(vakantie)activiteiten georganiseerd. Vooral tijdens
de lockdowns.
“Zelfs als ik erg moe ben, kom ik na een dag
vrijwilligerswerk in de Buk Buk blij en voldaan thuis.”
-Marcella (23)-

Conclusie
Corona heeft grote impact op de mentale
gezondheid van jongeren. En ondanks tevredenheid
over het afgelopen jongerenwerk-jaar, zien we dat
er veel meer nodig is. Meer investeren in het
vergroten van het bereik. Meer aandacht voor
individuele jongeren. Meer samenwerkingen met
onderwijs en netwerkpartners. En meer leuke dingen
organiseren mét en vóór jongeren. Meer
jongerenwerk is harder nodig dan ooit!

Meidenwerk
Er hebben in 2021 slechts twee Meidenavonden
plaats kunnen vinden. Deze twee avonden waren
voor zowel groep 7/8 als ook voor de meiden uit de
1e, 2e en 3e klas een groot succes. De vrijwillige
Meidenwerkers hebben elkaar wel regelmatig
(online) gezien en zijn er een heleboel leuke ideeën
en activiteiten uitgewerkt die klaarliggen voor 2022.

Samenwerking
2021 was het eerste jaar waarin Jongerenwerk
Heiloo geen vast onderdeel meer uitmaakte van het
Sociaal Team Heiloo. Waar het jongerenwerk eerder
structureel aanwezig was bij het casusoverleg, werd
casuïstiek nu incidenteel besproken met leden van
het Sociaal Team.

Uitje Walibi

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

Mensen maken ons dorp

Het doen van vrijwilligerswerk kent een grote
mate van wederkerigheid: alle betrokken partijen
profiteren ervan. Uit recent onderzoek van het
CBS blijkt dat vrijwilligers aangeven vaker gelukkig
te zijn dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen.
Ook zijn vrijwilligers meer tevreden met hun eigen
leven, sociale contacten en psychische gezondheid.
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.

Kersen op de vrijwilligerstaart
VIP Heiloo en Uitgeest hebben het Nationale Jaar
Vrijwillige Inzet aangegrepen om op een andere
manier een boost te geven aan het
vrijwilligerswerk. En dat werden echt de kersen op
de taart!
VIP Heiloo proostte digitaal op het 10-jarig
bestaan en het vrijwilligerswerk.
We wilden een cadeau aan Heiloo geven en dat is
gelukt! In november is het VIP magazine huis-aanhuis verspreid. Een blad vol inspirerende verhalen
over vrijwilligerswerk.

In september organiseerden we de 2e editie van
OVER&UITgeest , als Open Dag Route Uitgeest 42
organisaties ‘openden hun deuren’ op 14 locaties.
In september is gestart met Uitgeestermaatjes, een
samenwerkingsproject met het Sociaal Team

Ondersteuning en Advies
Beide VIP’s worden steeds vaker benaderd voor
advies. Onderwerpen zijn o.a. fondsenwerving,
WBTR, vrijwilligersverzekering, wervende vacatures
schrijven, vrijwilligersbeleid en sociale veiligheid.
Meedenken wordt door organisaties als prettig
ervaren.
Om organisaties nog beter te kunnen adviseren is de
Expertbank BUCH gelanceerd. Experts bieden
vrijwilligersorganisaties gratis ondersteuning op tal
van vakgebieden.
Na het aanbieden van een training
Vertrouwenscontactpersonen(VCP) is er voor het
eerst een intervisiebijeenkomst georganiseerd voor
VCP’s in de BUCH-gemeenten. VIP Heiloo heeft nu
zelf ook een VCP en organiseert en ondersteunt
deze bijeenkomsten.

‘Ik wil U even een groot compliment maken voor het
prachtige blad dat op de deurmat viel. Het gaf mij een warm
en trots gevoel wat we allemaal met elkaar klaarmaken in
Heiloo. Ik hoop dat het veel mensen inspireert om ook
vrijwilligers werk te gaan doen.’
-Inwoner van Heiloo-'

'Dank jullie wel voor de organisatie van de Open Dag Route
en de bemiddeling van vrijwilligers.
We hebben er een penningmeester en een voorzitter aan
overgehouden voor Lees Lokaal.’
-bestuurslid organisatie-

VIP Uitgeest ontwikkelde samen met OSU 12
minidocumentaires, Mensen Maken Uitgeest,
over de passie en motivatie van inwoners voor
hun vrijwilligerswerk.

VIP HEILOO: 137 geregistreerde organisaties | 968 geregistreerde vrijwilligers | 43 keer extra ondersteuning vrijwilligers VIPPLUS|
2.939 uur aan ureninzet VIP (eigen) vrijwilligers | 11.000 exemplaren huis-aan-huis verspreid VIP Heiloo Magazine | 65 deelnemers
Vrijwilligersacademie | 1.011 abonnees op nieuwsbrief | 413 deelnemers Vrijwilligers Bedankt! | 155 organisaties ondersteund met advies
| 288 x contacten met inwoners/potentiële vrijwilligers | 73 definitieve matches

Deskundigheidsbevordering

Werken aan herstel

Ondanks de lockdowns hebben we dit jaar ook
weer een mooi aanbod kunnen doen via de
Vrijwilligersacademie. Meer digitale en waar het
kon fysieke bijeenkomsten. De coördinatie wordt
door VIP Heiloo gevoerd en per gemeente
worden er trainingingen aangeboden. Het aanbod
bestond uit o.a. Beter en leuker besturen, Wbtr,
Herkennen en omgaan met dementie,
Fondsenwerven (online), Telefonisch huisbezoek
(online), Hoe autisme vriendelijk ben ik?, Grenzen
stellen, Webinar Vertrouwenscontactpersoon ,
Training Vertrouwenscontactpersoon (online).

Coronatijd is zwaar voor iedereen! Voor
organisaties , vrijwilligers, voor leden van
verenigingen die hun hobby of sport niet kunnen
beoefenen en voor kwetsbare mensen voor wie
vrijwilligers en organisaties zich normaliter inzetten.
Organisaties kregen te maken met weinig tot geen
inkomsten, het coronaproof hervatten van
activiteiten, terugloop van het aantal leden en
vrijwilligers en het verlies van contact met
vrijwilligers. Vaak konden vrijwilligers hun
werkzaamheden niet voortzetten en ook zij misten
hun sociale contacten en moesten ze inleveren op
hun psychische gezondheid. Cijfers van het CBS
wijzen uit dat 2020 een desastreus jaar was voor
het vrijwilligerswerk.
Het VIP gaat de komende jaren inzetten op en
extra aandacht vragen voor:
kwetsbare burgers
diversiteit bij organisaties
werving van vrijwilligers
medewerkersvrijwilligerswerk
ondersteuning van bestuursvrijwilligers
de verhoging van het budget Vrijwilligers
Bedankt! in Heiloo
het opnieuw aanbieden van
vrijwilligerswaardering in Uitgeest

‘Ik ging helemaal uit mijn dak, zo leuk was het.’
-Deelnemer Vrijwilligers Bedankt! –
drumles muziekschool

Bemiddeling en waardering
Ondanks een daling in de bemiddelingen hebben we
een flink aantal inwoners blij kunnen maken met een
leuke vrijwilligersplek en organisaties kunnen helpen
met het vervullen van hun vacatures. Door extra
investering in het netwerk van VIPPlus Heiloo is
daar een mooie toename te zien bij de
bemiddelingen van vrijwilligers met afstand tot de
arbeids- en vrijwilligersmarkt. Er wordt o.a.
samengewerkt met de Werkwinkel, reintegratiebureau ’s, GGZNHN, Esdégé Reigersdaal,
Sociale Teams en Vluchtelingenwerk.
VIP Uitgeest en Heiloo hebben
samenwerkingsafspraken gemaakt met het Supreme
College om vrijwillige inzet onder de leerlingen te
stimuleren.
In Heiloo was Vrijwilligers Bedankt! weer een groot
succes met een combinatie van pakketjes,
tegoedbonnen en fysieke workshops en activiteiten.
Vrijwilligers Bedankt! groeit uit zijn jasje. Het
huidige budget is niet meer toereikend waardoor we
veel vrijwilligers moesten teleurstellen.
Vrijwilligers Bedankt! Uitgeest is in 2021 niet
georganiseerd vanwege de bezuinigingsopdracht
vanuit de gemeente. Begin 2022 heeft de Raad
unaniem besloten om vrijwilligerswaardering weer te
laten organiseren. Daar zal dan ook budget
beschikbaar voor moeten worden gesteld.

‘Ik ga werken op een werkervaringsplek bij Mee
& de Wering. Nogmaals dank voor de tijd die je
hebt vrijgemaakt om met me in gesprek te gaan,
het heeft me zeker op de goede weg geholpen!’
-Bezoeker VIP-

VIP Uitgeest: 66 geregistreerde organisaties | 187 geregistreerde vrijwilligers | 14 contacten VIPPLUS| 390 uur aan ureninzet VIP (eigen)
vrijwilligers | basisscholieren doen vrijwilligerswerk 73 leerlingen| 291 abonnees op nieuwsbrief | 65 organisaties ondersteund met advies |
94 contacten met inwoners/potentiële vrijwilligers | 37 definitieve matches | 37 deelnemers Vrijwilligers Bedankt! | Open Dag Route: 42
deelnemende organisaties | 'Mensen Maken Uitgeest' 12 mini documentaires over vrijwilligers i.s.m. OSU
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Accommodatiebeheer en exploitatie

Het Trefpunt en het Brunogebouw (Buk Buk) zijn
centraal in het dorp gelegen laagdrempelige
ontmoetingsplekken waar mensen, van jong tot oud,
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
sociaal werkers versterkt het effect dat we met zijn
allen beogen!
Corona trok wel een wissel voor de inwoners. Het
Trefpunt is nooit helemaal dicht geweest, men kon er
altijd terecht. Juist vanwege de functie die hierboven
in de eerste alinea werd beschreven, is het belangrijk
dat dit soort voorzieningen echt open kunnen blijven.
De lockdowns brachten een forse inkomstenderving
met zich mee. Zonder landelijke en lokale
overheidssteun zou het afgelopen jaar financieel
rampzalig zijn geweest.

Trefpunt
Het was fijn om te zien dat tussen de lockdowns
door de mensen de weg naar het Trefpunt toch
vaak weer wisten te vinden. En wij hebben er alles
aan gedaan om dit ook zo veilig mogelijk te doen
zoals zoveel mogelijk de 1.5 meter afstand
hanteren, kleinere groepen, ramen en deuren
open en ventilatie aan.
De lockdowns zijn gebruikt om de binnendeuren te
schilderen. De stoffering is hier en daar ook aan
vernieuwing toe. Daar zal een plan voor worden
gemaakt.
De gemeente heeft een duurzaamheidsonderzoek
laten uitvoeren en daar zijn aanbevelingen uit
voort gekomen.

De vraag daarbij is wie welke aanpassingen moet
betalen, verhuurder of huurder.
De klimaatregeling in het Trefpunt is niet
optimaal zoals bij veel andere
(overheids-)gebouwen.
De gemeente heeft voor alle ruimten in het
gebouw CO2-meters geleverd zodat ook
bezoekers de luchtkwaliteit in de gaten kunnen
houden. Een en ander zal in de aandacht van de
gemeente worden gehouden.

Bruno - Buk Buk
De exploitatie van de Buk Buk is een
zorgenkindje. Er zijn in 2020 diverse aanpassingen
gedaan (pantry, tussenwand en schilderwerk)
mede door de coronamaatregelen is dit
nauwelijks van de grond gekomen.
Wat wel in 2021 een grote vlucht heeft genomen
is de bezetting van het jongerencafé. Steeds meer
jongeren weten de Buk te vinden, het is op de
woensdag en vrijdag gezellig druk.
Het afgelopen jaar is met de gemeente een overleg
gestart over de toekomst. Dat overleg zal in 2022
worden voortgezet.
De stichting heeft een overeenkomst met de
gemeente voor de exploitatie van de grote zaal. De
gemeente zou dit graag omzetten naar een
huurovereenkomst voor het hele gebouw.
Eigen onderzoek heeft uitgewezen dat dat op dit
moment niet rendabel is. De staat van de
leegstaande ruimten is niet goed en het door de
gemeente gevraagde huurtarief is hoog.
De stichting ziet echter wel kansen. Er is een grote
vraag naar verhuurbare ruimten voor een redelijk
tarief. De stichting wil de plek ook graag voor de
jongeren behouden die er hun huiskamer hebben.
Mede gezien de beperkende gebruiksmogelijkheden
van het Trefpunt, zou het geweldig zijn om op de
plek van het Brunogebouw een nieuw gebouw neer
te zetten waar alle doelgroepen een plek zouden
kunnen vinden. Van jong tot oud in één gebouw.

Aantal bezoekers Trefpunt: 31.732
Aantal verschillende hurende organisaties Trefpunt en Buk Buk: 63

Organisatie
Stichting Trefpunt Heiloo is een onafhankelijke nonprofit organisatie. In opdracht van de gemeente
Heiloo verzorgen wij Wmo-gerelateerde activiteiten
voor kwetsbare inwoners van 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 2021 werd het dagelijks bestuur
gevormd door: Anna de Rooij-Verboom, voorzitter
en John Daas, secretaris. Het penningmeesterschap
werd als aspirant-bestuurslid ingevuld door Ed
Verbeek. Daarnaast zijn er nog 4 leden, van wie er 2
de doelgroep jongeren vertegenwoordigen en 2 de
doelgroep ouderen. Deze laatste 2 zijn
voorgedragen door de ouderenbond SHE.

Vrijwilligers en medewerkers
Bij de stichting werkten gedurende het jaar 2020
gemiddeld ruim 400 mensen op vrijwillige basis op
kantoor en in onze projecten en activiteiten. Zij
zetten zich in op 500 vrijwilligersplekken. In totaal is
hun inzet vergelijkbaar met ongeveer 40 fte. Zij
weten zich gesteund door het team van tien vaste
krachten (9 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. Normaal gesproken
betreft ongeveer 35% van de totale omzet,
inkomsten uit opbrengsten uit activiteiten,
zalenverhuur en baromzet. Dat dat in 2021 niet het
geval was, is al eerder in dit verslag benoemd.

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 van het 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,-. In 2021 steunden zij ons zelfs nog extra
met een bijdrage in het kader van corona van
€ 1.500,00

Vooruitblik
Hoe gaat 2022 eruit zien?

Een ons welzijn scheelt een kilo zorg

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 de regie over
hun eigen leven 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.

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.

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.
Preventie en vroegsignalering zijn sleutelwoorden
voor de toekomst.
Samen met het sociaal team waar ook Stichting
Trefpunt Heiloo en MEE&De Wering in participeren,
zullen we daar vorm aan geven.
Op het moment van schrijven van dit
hoofdstuk stromen vluchtelingen uit Oekraïne
ons land binnen. Ook in Heiloo en de overige
BUCH-gemeenten worden deze mensen
opgevangen. Mensen die ontheemd en
getraumatiseerd zijn. Voor deze eerste
opvang ontbreekt bij STH de expertise, maar
ook voor hen zullen wij in een later stadium
doen wat nodig is.
De welzijnsorganisaties in de BUCH wisselen
ervaring en kennis uit op het gebied van uitvoering
van activiteiten en actuele ontwikkelingen. Dat zal in
2022 nog intensiever worden. Samen kijken de
organisaties waar er in de samenwerking nog meer
profijt behaald kan worden.

Steeds vaker blijkt uit onderzoek dat sociaal werk, dat
preventie loont. Iedere euro rendeert een factor 1,6.
Je zou dus zeggen dat investeren in preventie
prioriteit zou moeten krijgen in een tijd waarin
zorgkosten alleen maar stijgen. Dat is ten dele waar.
Er wordt geïnvesteerd in innovatie en nieuwe
projecten. Dat betekent vaak een tijdelijk injectie.
Structureel is er eerder minder dan meer budget
beschikbaar.
In de loop van 2022 zullen er nieuwe colleges
worden gevormd, zij maken een nieuw
coalitieakkoord. Dat biedt kansen. Natuurlijk willen
we daar op wat voor manier dan ook, aan
bijdragen! Welzijn is overal en alle beleid heeft
invloed op het welzijn van de inwoner! Ook voor
gemeenten geldt dat empathie, flexibiliteit en
nabijheid succesfactoren zijn!
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? Wij
zijn ook in 2022 weer ….

Empathisch, flexibel en nabij!

Exploitatieoverzicht
Baten
Subsidie Gemeente Heiloo
Subsidie Gemeente Uitgeest
Baten uit eigen fondsenwerving

Baten uit verhuur en buffetten

31-12-2021

Lasten

31-12-2021

€ 498.392

Personeelskosten

€ 581.212

€ 53.298

Organisatiekosten

€ 78.120

€ 151.744

Lasten activiteiten

€ 70.683

Huisvestingskosten

€ 44.711

Lasten buffetten

€ 6.036

€ 77.868

Afschrijvingen

€ 5.883

Financiële lasten en baten
vorig jaar
Lasten en baten vorig jaar
Batig saldo
€ 781.302

- € 6.021
€ 678
€ 781.302

Balans Stichting Trefpunt Heiloo per 31-12-2021
Actief
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

31-12-2021
€ 11.843

€ 1.840
€ 15.211

Passief
Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves

31-12-2021

Langlopende schulden

€ 7.000

Kortlopende schulden

€ 209.441

€ 133.208
€ 74.024

€ 394.779

€ 423.673

€ 423.673

