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Algemeen 
jongerenwerk
32 jonge vrijwilligers
1 jongere gecoacht

Ambulant
jongerenwerk
13 straatrondes
26 hotspot-locaties gedefinieerd
38 contacten gelegd met buitenjongeren 
281/212 Instagramvolgers
372/207 Facebookvrienden
16 voorlichtingsbijeenkomsten 

Gezelschapsbank
10 groepen, met gemiddeld
12 deelnemers
179 leden, waarvan 19 nieuw.

Wie bereikten wij in 2018

Loket Trefpunt
Er zijn ongeveer 6.000 
vragen gesteld. Hiervan zijn 
1.631 vragen geregistreerd en 
door professionals opgepakt. 
De rest is door de 
receptionistes beantwoord.

Vriendschappelijk contact
Hulp- en bezoekdienstmaatjes
92 lopende contacten
27 nieuw en 38 afgesloten

Tablet Probeer Project
 13 deelnemers

In 2018 waren 350 
vrijwilligers actief 
voor Trefpunt Heiloo. 

Partnerverlies
Er hebben 11 lotgenotenbijeenkomsten plaatsgevonden
70 weduwen en weduwnaars zijn informatief en 
signalerend benaderd

Informatie

Er zijn 1.000 Gele Gidsen uitgegeven en verspreid. 
In de Uitkijkpost zijn 10 Informatiepagina’s geplaatst. 

Projecten en 
experimenten
1 vakantieweek 
met 60 deelnemers
Meidenwerk 4 bijeenkomsten 
68 deelnemers 

6.000

1.631

?

?
Trefpunt Express
De Trefpunt Express heeft 140 ritten 
gemaakt met 489 deelnemers.

https://www.trefpuntheiloo.nl/activiteiten/gezelschapsbank/
https://www.trefpuntheiloo.nl/ondersteuning/ondersteuning-activering/
https://www.trefpuntheiloo.nl/ondersteuning/trefpunt-maatjes/
https://www.trefpuntheiloo.nl/ondersteuning/hulp-bij-rouwverwerking/
https://www.trefpuntheiloo.nl/
http://www.jongerenwerkheiloo.nl/
http://www.jongerenwerkheiloo.nl/
http://www.jongerenwerkheiloo.nl/
https://www.trefpuntheiloo.nl/ondersteuning/hulp-bij-rouwverwerking/
https://www.trefpuntheiloo.nl/info-voor-vrijwilligers/
https://www.trefpuntheiloo.nl/activiteiten/op_stap/
https://www.trefpuntheiloo.nl/ondersteuning/wonen-en-vervoer/#computerondersteuning


Vrijwilligers 
Informatie Punt

122    geregistreerde organisaties

15     nieuwe organisaties

727    geregistreerde vrijwilligers

112     nieuw geregistreerde vrijwilligers

283    bezoekers 

30   spreekuur op afspraak 

20    matches VIP-Plus

Vrijwilligers Bedankt!  

16     workshops 

331    deelnemers

Deskundigheidsbevordering 

7    cursussen 

98    deelnemers

NLdoet 

7    organisaties 

68    basisscholieren

6   nieuwsbrieven

Advies en 
ondersteuning
Cliëntenondersteuning

163 cliënten, waaronder 70 nieuw
(overbelaste) mantelzorgers: 17

Telefonisch contact of huisbezoek bij 
partnerverlies: 70 

Informatief en signalerend huisbezoek 
bij  116 belangstellenden

392 telefoonbewaarkaarten verzonden
Begeleid ziekenhuisbezoek 8

Het Trefpunt 
Aantal huurders 78

Aantal bezoekers 76.316

WonenPlus,
inclusief Graag Gedaan
In totaal hebben 1.257 inwoners deelgenomen
via 1.089 abonnementen
waaronder 100 nieuwe leden
1.187 matches

Gezamenlijke maaltijd
‘Eten in het Trefpunt’
12 keer op vrijdagavond, 
totaal 414 bezoekers.
51 keer op woensdagmiddag, 
totaal 269 bezoekers
50 keer koffiedrinken op vrijdagochtend,
totaal 500 bezoekers

Sport en bewegen
217 deelnemers in
18 beweeggroepen

Activiteiten op 
zondag
18 keer Zondagmiddag Café, 
totaal 181 bezoekers
7 keer Trefpunt op Zondag
Totaal 193 bezoekers

181

18 7
193

Op stap!
112 inwoners gingen mee met 3 bustochten. 
 

43
deelnemers gingen mee 
met de vakantieweek

Vriesvers
Er zijn 7.894 vriesverse 
maaltijden uitgegeven

7.894

Samen leren
534 inwoners deden mee
aan 33 cursussen en workshops

534

https://www.trefpuntheiloo.nl/ondersteuning/
https://www.trefpuntheiloo.nl/ondersteuning/mantelzorgondersteuning/
https://www.trefpuntheiloo.nl/ondersteuning/hulp-bij-rouwverwerking/
https://www.trefpuntheiloo.nl/ondersteuning/wonen-en-vervoer/
https://www.trefpuntheiloo.nl/activiteiten/cursussen-en-workshops/
https://www.trefpuntheiloo.nl/activiteiten/cursussen-en-workshops/
https://www.trefpuntheiloo.nl/activiteiten/op_stap/
https://www.vrijwilligersheiloo.nl/over-ons/team/
https://www.vrijwilligersvacaturebank-heiloo.nl/organisaties
https://www.vrijwilligersheiloo.nl/category/wat-doe-jij-nou/
https://www.vrijwilligersheiloo.nl/vrijwilligers/vrijwilligers-bedankt/
https://www.vrijwilligersheiloo.nl/vrijwilligers/vrijwilligersacademie/
https://www.trefpuntheiloo.nl/
https://www.vrijwilligersheiloo.nl/over-ons/team/
https://www.trefpuntheiloo.nl/activiteiten/op_stap/
https://www.trefpuntheiloo.nl/activiteiten/overige-activiteiten/
https://www.trefpuntheiloo.nl/ondersteuning/wonen-en-vervoer/
https://www.trefpuntheiloo.nl/activiteiten/overige-activiteiten/
https://www.vrijwilligersheiloo.nl/wp-content/uploads/2018/02/Extra-ondersteuning.pdf
https://www.trefpuntheiloo.nl/ondersteuning/ondersteuning-activering/
https://www.trefpuntheiloo.nl/ondersteuning/wonen-en-vervoer/#ziekenhuisbegeleiding



