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1. Voorwoord 
De overheid zet “de mens centraal”, dat is zo’n uitdrukking waar niemand tegen 
kan zijn. Iedereen omarmt de uitdrukking maar het wordt los van elkaar 
verschillend uitgelegd. De opvatting van de overheid is er voornamelijk op gericht 
om mensen verantwoordelijker te maken. Termen als participatie, eigen kracht, 
zelfredzaamheid en eigen regie versterken dat beeld. Het sociaal werk geeft aan 
“de mens centraal” een andere inhoud: vanuit positieve gezondheid kijken naar 
wat de inwoner kan en wil. Medemenselijkheid is uitgangspunt van sociaal werk.  
Ook in 2019 zijn we er weer vol voor gegaan! Werkend vanuit de bedoeling, vanuit 

de leefwereld van de mensen waar we het voor doen, doen we het met hen samen, voor een 
krachtige gemeenschap waarin de mens in al zijn facetten op nummer 1 staat!  
 
Begin 2020, overleed onze penningmeester Stan Ackermans. Een penningmeester die altijd vanuit de 
bedoeling van onze organisatie redeneerde. Mede door zijn jarenlange bijdrage in kennis en 
inzichten, staat er een prachtige professionele organisatie Stichting Trefpunt Heiloo, waar hij net zo 
trots op was als wij allen zijn. We blijven hem met veel warmte, dank en waardering gedenken. 
 
Het is inmiddels bijna vijf jaar geleden dat het werkveld van de stichting zich uitbreidde met het 
jongerenwerk in Heiloo. We hebben met een aantal van onze stakeholders teruggekeken op de 
samenwerking. In korte interviews is onderzocht wat die samenwerking opleverde. Het leverde een 
mooi palet op aan inzichten op onze brede samenwerking. Deze korte interviews zijn op onze website 
te bekijken: www.trefpuntheiloo.nl/interviews.  
 
Op het moment van schrijven van dit voorwoord woedt er een crisis in ons land, de uitbraak van het 
coronavirus heeft ons allen in de greep. Het is onwerkelijk stil in het Trefpunt en het Brunogebouw, 
de huiskamer van de jongeren blijft leeg. De gastvrouwen en heren, de zalenzetters, ze zijn er niet. 
Ze zorgden er dagelijks voor dat alles op rolletjes liep in het Trefpunt en in het Brunogebouw. De vele 
bezoekers die nu noodgedwongen thuis zitten, ik hoop dat iedereen snel weer terug kan keren!  
 
Met dank en waardering denk ik aan al onze vrijwilligers zonder wie we normaal gesproken al slechts 
een fractie van ons werk zouden kunnen uitvoeren. Op vele terreinen in het sociaal domein zijn 
vrijwilligers onze handen, oren en ogen naar de samenleving. In deze crisissituatie zijn ze voor veel 
mensen van levensbelang. Samen kunnen we er zijn voor vele inwoners in Heiloo die zeker nu hulp 
kunnen gebruiken. Van het verstrekken van informatie, het doen van een echt noodzakelijk klusje tot 
een telefoontje om contact met de buitenwereld te kunnen houden, het is van zeer grote waarde.  
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. 
 
Hoewel in deze crisistijd het hulpaanbod de hulpvraag overstijgt, is de trend in de beschikbaarheid 
van vrijwilligers dalende en dat geeft reden tot zorg. De vergrijzing gaat nog door. Het aantal mensen, 
dat te maken krijgt met dementie, met de diagnose ofwel als naaste, zal fors stijgen. Onder andere 
deze trend brengt de stichting ertoe het bestaande beleid in de nabije toekomst te evalueren en 
uitgangspunten te formuleren voor de toekomst.  
Eén ding is zeker. Na corona zal de wereld er anders uitzien. 
  
Ik beveel de inhoud van dit jaarverslag van harte in uw aandacht aan. 
 
Marian van Dam, directeur

http://www.trefpuntheiloo.nl/interviews
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2.  Organisatie 

 
Stichting Trefpunt Heiloo is een onafhankelijke non-profit organisatie. In opdracht van de gemeente 
Heiloo verzorgen wij Wmo-gerelateerde activiteiten voor kwetsbare inwoners van Heiloo. Deze en 
onze sociaal-culturele activiteiten voeren wij uit met een vaste formatie van 8,6 fte betaalde 
medewerkers en een wisselende formatie van ongeveer 35 fte vrijwillige inzet (gemiddeld 350 
vrijwilligers). 
 
Missie 

Wij zorgen ervoor dat alle volwassen inwoners van Heiloo kunnen meedoen in de maatschappij – op 
hun eigen niveau, naar wens en behoefte, met inzet van hun talenten, vanuit eigen kracht, met 
ondersteuning waar nodig. 
 
Visie 

Stichting Trefpunt Heiloo staat midden in de samenleving, weet wat er speelt, stimuleert en 
ondersteunt het meedoen in de samenleving. Zij vormt de verbinding tussen gemeente, inwoners en 
professionals, werkzaam in zorg en welzijn, om samen te werken aan het verbeteren van de 
leefbaarheid in het dorp en het stimuleren van initiatieven van bewoners en organisaties. Wij komen 
bij inwoners thuis en zijn goed bereikbaar in het Trefpunt. Voor en door jongeren is een eigen plek 
ontwikkeld in het Brunogebouw. Wij hebben oog voor de vraag achter de vraag. Wij betrekken 
andere organisaties waar mogelijk en relevant. 
Daarom: 

 stimuleren wij deelname aan de maatschappij (participatie en sociale samenhang) 

 informeren en adviseren wij (preventie, ondersteuning en begeleiding) 

 bieden wij een zinvolle vrijetijdsbesteding 

 leggen wij verbindingen tussen vitale en kwetsbare inwoners 
 
De stichting is gevestigd in activiteitencentrum het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2,  
1852 EZ Heiloo. De stichting is ook op het web te vinden: www.trefpuntheiloo.nl. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen, waarvan zo mogelijk tenminste twee op 
voordracht van de ouderenorganisatie, als vertegenwoordiger van de doelgroep ouderen, en twee 
namens de doelgroep jongeren.  
Op 31 december 2019 was het bestuur van de organisatie als volgt samengesteld: 
voorzitter   Anna de Rooij-Verboom   
Secretaris   John Daas (voordracht Seniorenver. Heiloo Egmond)  
penningmeester  Stan  Ackermans 
Leden:    Luuk Koopman (vertegenwoordiger jongeren) 

Anja Manshande (voordracht Seniorenver. Heiloo Egmond)  
Joran Nederveen (vertegenwoordiger jongeren) 
Veronique Asselman 

 
De twee bestuursleden op voordracht van de SHE in het bestuur vertegenwoordigen de brede 
doelgroep ouderen. 
Het bestuurssecretariaat wordt verzorgd door mevrouw Annemieke Mooij en mevrouw Marijke 
Arler. 
 

http://www.trefpuntheiloo.nl/
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Medewerkers 
Op 31 december 2019 waren de volgende personen bij de stichting werkzaam: 
Marian van Dam-Keijzer  directeur 
Fabiola Hillebrand   consulent VIP 
Renate Hoedjes   jongerenwerker 
Sabine Kuschka   receptioniste 
Karin van Kersbergen   cliëntondersteuner 
Maarten van der Molen  jongerenwerker 
Ester Schotten   jongerenwerker 
Mirjana Simic    administratief medewerker 
Claudia Spit    cliëntondersteuner 
Roy Wever    jongerenwerker 
Wanda Vasbinder-Woons  sociaal cultureel werker 
Sigrid Wijsman   coördinator VIP 
 
Gezamenlijk zijn zij 9,3 fte werkzaam, waarvan 0,75 fte ter vervanging van zwangerschapsverlof. 
Renate Hoedjes en Roy Wever waren op 31 december 2019 als jongerenwerkers in tijdelijke dienst 
ter vervanging van Ester Schotten die met zwangerschapsverlof was. 
 
Vrijwillige medewerkers 
Bij de stichting werkten gedurende het jaar 2019 gemiddeld 350 mensen op vrijwillige basis op 
kantoor en in onze projecten en activiteiten. Zij zetten zich in op 449 vrijwilligersplekken. In totaal is 
hun inzet vergelijkbaar met ongeveer 35 fte. Zij weten zich gesteund door onze medewerkers 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 de stichting subsidie in het kader van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) om de beleidsdoelen in het programma “Een sociale en vitale gemeente / 
Samen Leven” te realiseren: 

A. Informatie, advies en cliëntondersteuning  
B. Sociale Activering en Ontmoeting  
C. Jongerenwerk  
D. Vrijwilligersondersteuning VIP Heiloo  

Verdere legitimering van onze activiteiten vinden hun oorsprong in de notitie Integraal Beleidskader 
Sociaal Domein 2016-2018 van de BUCH-gemeenten. 
 
Door de gemeente is voor 2019 de subsidie geïndexeerd met 2,3%. Het tekort dat is ontstaan op de 
loonkosten doordat de indexering van de subsidies geen gelijke tred houdt met de cao, werd 
grotendeels uit eigen middelen aangevuld. 
 
Jongerenwerk 
Nadat een aantal jaren in overleg met de gemeente ruimte voor experimenten binnen de 
takenpakket van het jongerenwerk werd gesubsidieerd, was daar voor 2019 discussie over. 
Uiteindelijk ging de gemeente akkoord met een verschuiving binnen de subsidie en bleef het tekort 
op het jongerenwerk beperkt tot ruim € 6.000,-. De verschuiving van budget had tot gevolg dat het 
project Respijthulp pas in 2020 in de subsidie wordt opgenomen.  
 
Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo 
Ook voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Heiloo was minder subsidie beschikbaar, 
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ongeveer € 7.000,-. Hierdoor kon de ondersteuning en advisering aan organisaties in het kader van 
Sociale Veiligheid niet worden geboden.  
 
Het jaar 2019 kon worden afgesloten met een batig saldo.  
 
Sponsoring 
Door middel van fondsenwerving worden activiteiten mogelijk gemaakt die anders geen doorgang 
kunnen vinden of kunnen we innovatieve projecten starten. Zo is in 2019 de ontwikkeling van het 
Respijtpunt mogelijk gemaakt, sponsorde het Oranjefonds de activiteiten in het kader van de 
Nationale Burendag en NL-Doet en steunde de Rabo Clubkas het opknappen van de 
jongerenhuiskamer.  
Diverse bedrijven uit Heiloo hebben advertenties geplaatst in onze brochures, waarmee de kosten 
hiervan voor een groot deel 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.  
Dit jaar mochten wij van de Stichting Vrienden van het Ouderenwerk Heiloo bijdragen voor het 
vrijwilligersfeest, de nationale Dag van de Ouderen en de Trefpunt Express ontvangen. We zijn blij 
dat deze stichting ons al een aantal jaren steunt met een vaste bijdrage van € 3.000,-.  
 
Het afgelopen jaar zijn, met sponsoring van de Vrienden van het Ouderenwerk en de Pius-Stichting, 
vijf van de zes biljarts vernieuwd, waarmee de kwaliteit van de biljartzaal weer voor tientallen jaren 
gewaarborgd is. 
 
 

3. Samenwerking en overleg 
 
In de keten in het sociaal domein vindt veelvuldig overleg met tal van partijen plaats. Veelal 
casusgericht, maar vaak ook gericht op samenwerking in iedere andere denkbare vorm. Gericht op 
hoe we elkaar kunnen versterken op een manier waarmee de individuele cliënt, dan wel de doelgroep 
als geheel, goed of beter kan worden ondersteund.  
In het kader van het jaarverslag hebben we met diverse partners gesproken over onze samenwerking. 
Wat leverde die samenwerking op en zouden we elkaar nog meer kunnen versterken. Deze korte 
interviews zijn op onze website te bekijken via deze www.trefpuntheiloo.nl/interviews. 
 
Gemeente Heiloo 
In 2019 vond naar aanleiding van de subsidieaanvraag 2020 een aantal keer ambtelijk en bestuurlijk 
overleg plaats tussen de wethouder sociaal domein, de beleidsambtenaar en het bestuur en de 
directie van de Stichting Trefpunt Heiloo. Heikel punt was dat de indexering van de subsidie voor 
2020 die zeer achterbleef bij de verplichte cao-afspraken, 1,5% versus 4,88%. In december is door de 
raad besloten dat deze cao-afspraken zo goed als volledig dienen te worden gecompenseerd, zodat 
de uitvoering van het werk van de stichting onverminderd doorgang kan vinden.  
Ambtenaren en medewerkers van Stichting Trefpunt Heiloo hebben steeds meer functionele 
contacten met elkaar, dat is een goede ontwikkeling. Daardoor krijgt men steeds meer inhoudelijke 
kennis van ons werk. 

http://www.trefpuntheiloo.nl/interviews
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Directeurenoverleg BUCH 
In het overleg van de directeuren van de welzijnsorganisaties van Castricum, Bergen, en Heiloo vindt 
uitwisseling plaats op onderwerpen die voor de organisaties actueel zijn op het gebied van financiën, 
subsidiebeleid, personeelsbeleid en automatisering. Hollands Kroon neemt afhankelijk van de 
agenda incidenteel ook deel aan deze vergadering. Onze organisaties zijn te klein om voor de 
genoemde onderwerpen apart deskundig personeel in dienst te hebben. Daarnaast wisselen we 
ervaring en kennis uit op het gebied van uitvoering van activiteiten, actuele ontwikkelingen en 
nieuwe projecten. 
 
 
 

4.  Wie bereikten wij in 2019 
 
Stichting Trefpunt Heiloo is een brede welzijnsorganisatie met de werkvelden: 

 welzijnswerk voor volwassenen, waaronder sociaal-culturele activiteiten 

 jongerenwerk 

 vrijwilligerswerk 

 accommodatiebeheer en exploitatie 
 

4.1 Welzijnswerk voor volwassenen        

 

De gevolgen van het landelijk beleid om ouderen zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis te laten wonen 
en de vergrijzing gaan we nu echt merken. De groeiende behoefte aan vrijwilligers voor inzetten 
van respijthulp is hier een voorbeeld van. In samenwerking met andere organisaties werken 
we daarom aan pilots en ontwikkelen nieuwe producten. 
 
Ondersteuning en diensten 
Het Trefpunt ondersteunt inwoners bij vragen, het maken van keuzes of het 
oplossen van een probleem. Hulpvragers worden op weg geholpen waarbij 
wordt gekeken naar eigen kracht en het sociale netwerk. Indien nodig 
worden zij gestimuleerd deel te nemen aan sociale activiteiten om een groter 
netwerk op te bouwen. Ook mantelzorgers kunnen bij het Trefpunt terecht 
voor verschillende vormen van ondersteuning. Mantelzorg is zwaar, zeker in 
combinatie met het huishouden of werk. Daarom biedt het Trefpunt steun 
en hulp. Men kan bij ons terecht voor respijthulp en met het lidmaatschap van Trefpunt Diensten 
krijgen hulpvragers en mantelzorgers praktische ondersteuning en hulp, zoals vervoer, 
boodschappen en tuinonderhoud.  
 
Inwoners van 80 jaar, 85 jaar en nieuwe inwoners van 70 jaar en ouderen krijgen een uitnodiging 
voor een preventief huisbezoek. Een informatief gesprek waarin de vrijwilliger ook een signalerende 
rol heeft op verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld eenzaamheid.   



 8 

Het Steunpunt Eenzaamheid biedt advies en steun, voor iedereen die eenzaam is of eenzaamheid bij 
een ander constateert.  Inwoners, organisaties en ondernemers worden gestimuleerd om 
eenzaamheid te signaleren en hiernaar te handelen. In de communicatie richt het Steunpunt zich op 
alle leeftijden. 
 
Naast bovenstaande ondersteuning biedt het Trefpunt veel meer, zoals onder andere: 

o Rouwverwerking; telefonisch worden inwoners waarvan de partner is overleden benadert 
voor een informatief gesprek. Men kan aansluiten bij een lotgenotengroep of een-op-een 
gesprek. 

o Administratief spreekuur in het Trefpunt, ondersteuning bij het invullen van formulieren. 
o Maatjesproject (vriendschappelijk contact). We zetten een vrijwilliger in om gezellig koffie 

mee te drinken of een spelletje mee te doen bij sociaal geïsoleerde inwoners. 

 
Activiteiten en Ontmoeten 
Bij veel ouderen krimpt het sociale netwerk. Als daarnaast het lichamelijk of geestelijk functioneren 
achteruit gaat, dreigt eenzaamheid en sociaal isolement. Het Trefpunt helpt ouderen om nieuwe 
mensen te ontmoeten en draagt bij aan een zinvolle dagbesteding. Door een sociaal, sportief, creatief 
en informatief programma is er altijd een passend aanbod dat aansluit bij 
de eigen interesse, lichamelijk of geestelijk functioneren en financiële 
ruimte. Daarnaast helpen de ouderen bij het organiseren van de activiteiten, 
zetten zij zich in als gastvrouw/gastheer of dragen ze op een andere manier 
bij.  
In de mooie en uitgebreide programmagids staat het hele aanbod vermeld. 
 
Met ruim 76.000 bezoekers in het jaar, weet de doelgroep het Trefpunt goed 
te vinden. Bij een eerste kennismaking helpen we de inwoner naar de juiste activiteit. Eenmaal in 
contact rollen ze van het een in het ander. Bezoekers helpen elkaar de drempel over om aan te sluiten 
bij andere activiteiten, informeren naar elkaars welzijn en geven signalen af als zij zich zorgen maken 
over iemand.  
 
 

 

Regelmatig krijg ik te horen ‘fantastisch wat jullie allemaal organiseren in het Trefpunt’. Dat dit 

veelal mede georganiseerd en begeleidt wordt door veel betrokken vrijwilligers realiseren de mensen 

zich vaak niet.  

Dat ik hier een coördinerende rol in mag spelen, maakt mij trots.  

Wanda Vasbinder, coördinator en beheerder 

In gesprek met de inwoners leg ik de verschillende mogelijkheden uit. Veelal kiezen de mensen 

ervoor om de aanvraag niet bij de gemeente neer te leggen maar wil men het in eigen hand 

houden. Als mensen er voor kiezen een beroep te doen op de WMO, ondersteun ik bij de aanvraag 

en desgewenst sluit ik aan bij het ‘keukentafelgesprek’. 

Karin van Kersbergen, cliëntondersteuner 
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4.2 Jongerenwerk   

 
Algemeen jongerenwerk 
2019 stond in het teken van het versterken van onze basis; het algemene 
jongerenwerk. Tot de zomer hebben we samen met ruim 20 vrijwillige 
jongeren hard gewerkt aan het opknappen van de huiskamer in het 
Brunogebouw. Deze ruimte is sinds de zomervakantie tweemaal per week 
open voor tieners en jongeren, en trok in 2019 714 bezoekers. Vooral 
kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen weten ons tijdens de middaginloop goed te vinden, 
daar de avondinloop (voor 13 t/m 23 jaar) nog wat drukker mag. De jeugd geeft aan het vernieuwde 
jongerencentrum een aansprekende plek te vinden en we zien veel gezichten regelmatig 
terugkomen. Onder de jongeren die ons ’s avonds bezoeken zien we, vaker dan bij de middaginloop, 
signalen van eenzaamheid en psychische stoornissen voorbijkomen. Deze jongeren geven aan het 
jongerencentrum een veilige en gezellige plek te vinden. We zijn tevreden deze ontwikkeling en 
werken in 2020 graag aan meer bekendheid en hogere bezoekersaantallen, vooral voor de 
avondinloop.   

  
In de zomervakantie van 2019 hebben we voor de tweede maal Zomerkamp Heiloo georganiseerd, 
in samenwerking met o.a. de Buurtsportcoach en Rotary Club Heiloo. Dit jaar zat het zomerkamp in 
no-time vol, waardoor we 75 kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen een week hebben 
vermaakt. Het kamp werd georganiseerd door 19 vrijwillige jongeren, ondersteund door 
beroepskrachten. Ongeveer 30% van de deelnemende kinderen heeft een vluchtelingachtergrond.  

  
Meidenwerk heeft het afgelopen jaar evenveel activiteiten georganiseerd, maar met ruim drie keer 
zoveel bezoekers. Er zijn 6 vrijwillige jongeren die deze activiteiten zelfstandig organiseren, waarbij 
een jongerenwerker slechts als ondersteuning aanwezig is.  

  
Al met al zijn er in 2019 zo’n 32 vrijwillige jongeren bij het jongerenwerk betrokken geweest. Een 
aantal waar we best heel trots op zijn! 

  
Ambulant jongerenwerk 
We hebben in 2019 bijna twee keer meer straatrondes gedaan als in 2018, waarbij we ook ruim twee 
keer zoveel jongeren hebben gesproken. Op een aantal incidenten na kunnen we, o.a. aan de hand 
van het aantal overlastmeldingen van de wijkagent, stellen dat 2019 qua jeugd op straat een rustig 
jaar was. Er zijn geen ‘hardnekkige’ overlast-gevende jeugdgroepen bekend. Er zijn wel een aantal 
individuele casussen die (ook) op straat voor onrust zorgen, maar deze zijn o.a. bij de politie en 
binnen de jeugdzorg bekend.  

  
Het aantal leerlingen dat we doormiddel van gastlessen op het basis- en voortgezet onderwijs hebben 
bereikt is ongeveer gelijk aan 2018. Door het geven van gastlessen hebben we een aantal hulpvragen 
uit de doelgroep binnengekregen, waardoor we een enkele keer zelfs een coachingstraject met deze 
jongere zijn gestart.  

  
In 2019 hebben we de website www.jongerenwerkbuch.nl gelanceerd, in samenwerking met onze 
collega’s in de BUCH. Op deze website vinden jongeren en ouders o.a. informatie over de 
verschillende gemeenten en jongerencentra, informatie over belangrijke thema’s voor jongeren en 
de aangeboden activiteiten in onze regio.  
  
 

http://www.jongerenwerkbuch.nl/
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Projecten 

Project Nieuwe sport- en chillplek, dat we in 2018 al zijn gestart, heeft in 2019 goedkeuring gekregen 
door de gemeenteraad. Hierdoor zullen we in 2020 daadwerkelijk starten met het genoemde ‘traject 
met jongeren’.  

  
In 2019 hebben we, net als in 2018, 7 verschillende ‘overige projecten’ georganiseerd, waarmee we 
hebben ingespeeld op de behoefte van jongeren en ketenpartners. 
  
  

4.3 Vrijwilligerswerk 
 

Stichting Trefpunt Heiloo organiseert de Vrijwilligers Informatie Punten 
in Heiloo, dat in Bibliotheek Heiloo is gevestigd en Uitgeest, dat in het 
gemeentehuis van Uitgeest is gevestigd. De ontwikkelingen van het VIP 
Uitgeest zijn in een apart jaarverslag opgetekend.  
 
Vrijwilligerswerk is er voor iedereen en maakt inwoners gezonder en 
gelukkiger! 
De maatschappij verandert en doet een steeds groter beroep op vrijwilligers. Zonder deze inzet 
zouden voorzieningen binnen het sociale domein in de toekomst niet gehandhaafd kunnen worden. 
Daartegenover staat een afnemend aanbod van ureninzet van vrijwilligers, burgers die zich minder 
betrokken voelen bij ‘traditioneel’ georganiseerde organisaties en een toename van het aantal 
kwetsbare inwoners dat naar vrijwilligerswerk zoekt.  

 
De missie van het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) is het stimuleren van de toegankelijkheid van het 

vrijwilligerswerk voor iedere burger en het versterken van het vrijwilligerswerk in het algemeen. Wij 

doen dit door: 

1. Promotie, informeren, bemiddelen en waarderen 

2. Ondersteuning en advisering 

3. Deskundigheidsbevordering 

4. Versterken, Verbinden en ontwikkelen 
Onze missie kunnen we alleen realiseren door het netwerk te vergroten en samenwerkings-

verbanden aan te gaan.  

 

Verbindingen leggen en samenwerken loopt als een rode draad door al onze activiteiten en 

projecten. Samenwerkingen die we zelf aangaan, maar ook samenwerkingen die we tot stand 

brengen tussen organisaties en netwerkpartners onderling. Hierbij is het van groot belang dat we 

kunnen ingaan op huidige ontwikkelingen. Een greep uit onze samenwerkingen en verbindingen die 

we maken: 

 Vrijwilligersacademie; samenwerking en afstemming met steunpunten vrijwilligerswerk in de 

BUCH betreft het programma deskundigheidsbevordering en het aanbieden van gezamenlijke 

bijeenkomsten. 

 Vrijwilligers Bedankt!; samenwerking en afstemming met steunpunten vrijwilligerswerk in de 

BUCH en Heerhugowaard en Langedijk betreft gelijktijdige waarderingsactiviteiten in 

november. Samenwerking met organisaties, verenigingen en bedrijven betreft het aanbieden 

van activiteiten en workshops. 
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 Samenwerking en afstemming met re-integratiebureau ’s, Vluchtelingenwerk, GGZNHN, 

Esdege-Reigersdaal, Sociaal Team en de Werkwinkel (MEE & de Wering) betreft vrijwilligers 

met afstand tot de vrijwilligers- en arbeidsmarkt. 

 Platform Vrijwilligersorganisaties Zorg& Welzijn Heiloo; Het bevorderen van de 

samenwerking tussen de deelnemende organisaties en het gezamenlijk aanpakken van 

onderwerpen/thema’s. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met deskundigen op lokaal 

niveau die inhoudelijk op de onderwerpen in kunnen gaan. In 2019 waren dat: de 

Wijkagenten, GGZ NHN en Geriant. 

 Steunpunten voor vrijwilligerswerk uit Noord-Holland zochten in 2018 de samenwerking en 

vroegen gezamenlijk een subsidie aan betreft pilot Maatschappelijke Diensttijd voor 

2018/2019. Er werd twee keer zoveel aangevraagd als beschikbaar was en helaas hebben de 

drie aangevraagde projecten het niet gehaald. Dat neemt niet weg dat het inspirerende 

projecten zijn waar een aantal steunpunten afzonderlijk mee verder zijn gaan. 

 Samenwerking en ondersteuning (vrijwilligers)organisaties in Heiloo. 
 

Pijlers 2020! 

 Verbouwing/aanpassing geluidsdicht maken van ruimte VIP in de bibliotheek  

 Samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken met MBO en HBO opleidingen 

 Pilot kleinschalig Maatschappelijk betrokken ondernemen 

 Voorbereiding Nationaal jaar van de vrijwilliger en VIP Heiloo 10 jaar in 2021 

 Onderzoek naar mogelijkheden naar familievrijwilligerswerk 
 

 
 
 

4.4 Accommodatiebeheer en exploitatie  
 
Sinds 1996 is de welzijnsorganisatie in het Trefpunt gehuisvest. Het pand 
wordt gebruikt als kantoor en door de stichting geëxploiteerd als 
ontmoetings- en activiteitencentrum en vergaderlocatie.  
Het Trefpunt is een centraal gelegen, laagdrempelige voorziening. Net als 
veel verschillende andere maatschappelijke organisaties, organiseert 
Stichting Trefpunt Heiloo sociaal culturele activiteiten in het Trefpunt. Talloze 
burgers uit Heiloo en nabije omgeving vinden een warm welkom in het Trefpunt. 
De goede bezettingsgraad maakt het al een aantal jaren mogelijk om langzaam maar zeker het 
aanzien van het centrum te moderniseren en te verfraaien. 
 
Aan de overkant bevindt zich het Brunogebouw waar de huiskamer voor jongeren is gesitueerd. 
Samen met de jongeren is een geweldige facelift aan deze ruimte gegeven, het is prachtig geworden! 
De grote zaal in het gebouw wordt sinds mei 2018 geëxploiteerd door Stichting Trefpunt Heiloo. Het 
betreft een pilot tot 1 mei 2020, die eind 2019 met de gemeente is geëvalueerd en waarschijnlijk 
voor onbepaalde tijd zal worden voortgezet. 
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5.  Bijlagen  
 
Bijlage 1 Balans en exploitatieoverzicht 
 
Exploitatieoverzicht Stichting Trefpunt Heiloo 2019 
 

Baten 31-12-2019 Lasten 31-12-2019 

Subsidie Gemeente Heiloo 459.137 Personeelskosten 550.408 

Subsidie Gemeente Uitgeest 54.835 Organisatiekosten 91.215 

Baten uit eigen 
fondsenwerving 

219.197 
 

Lasten activiteiten 131.743 

Baten uit verhuur en 
buffetten 

152.006 Huisvestingskosten 80.174 

  Lasten buffetten 19.566 

  Afschrijvingen 7.154 

  Financiële lasten en 
baten 

1.374 

  Lasten en baten 
vorig jaar 

-8.652 

  Batig saldo 12.193 

 885.175  885.175 

 
Balans Stichting Trefpunt Heiloo per 31-12-2019 
 

Actief 31-12-2019 Passief 31-12-2019 

Vaste activa: 
Materiële vaste activa 
 

 
20.445 

Stichtingsvermogen: 
Vermogen 
Bestemmingsreserves 

 
137.500 

54.820 

Vlottende activa: 
Voorraden 
Vorderingen 

 
2.685 

36.861 

Langlopende 
schulden 
Kortlopende 
schulden 

 
7.000 

189.094 

Liquide middelen 328.423   

 388.414  388.414 

 

 

 

Bijlage 2  Realisatie producten gemeente Heiloo  

 

 Informatie, Advies en Ondersteuning 

Activiteiten Toelichting Realisatie 

Informatie, advies 
en 
cliëntondersteuning 
inclusief 
mantelzorg-
ondersteuning 
  

Informeren en adviseren van de kwetsbare 
volwassene/oudere, een groep van kwetsbare 
volwassenen/ouderen of mantelzorgers over 
praktische zaken, het aangeven van 
keuzemogelijkheden met betrekking tot de invulling 
van hun hulpvraag. 
 

209 hulpvragen waarvan 165 inwoners 
(77 nieuwe cliënten) meerdere keren 
contact hebben gehad met de 
cliëntondersteuner.  
 

Informatie en 
Advies 
 

Begeleid door de cliëntondersteuner verstrekken 
vrijwilligers en de receptioniste informatie over 
geïndiceerde en niet-geïndiceerde voorzieningen, 

Frontoffice 34 uur per week geopend. 
Uitgevoerd door 1 betaalde kracht en 4 
vrijwilligers. 
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verwijzen daarnaar, of verhelderen een vraagstelling 
of concrete dienstverlening. 
  
 
 
 
 
Begeleid door de cliëntondersteuner stellen 
vrijwilligers thematische overzichten samen van de 
sociale kaart van Heiloo (Wonen, welzijn en zorg).  
De Gidsen zijn gratis verkrijgbaar. 
 

Er werden telefonisch ongeveer 7.000 
vragen gesteld. 1.956 daarvan betroffen 
hulpvragen die door een professional of 
een vrijwilliger werden opgepakt, de 
overige vragen werden door de 
receptionistes afdoende beantwoord. 
 
Ongeveer 1.000 Gele Gidsen zijn 
uitgegeven en verspreid 
Website werd vernieuwd, er zijn geen 
bezoekersaantallen bekend.  
11 informatiepagina’s in de uitkijkpost 

Preventief 
Informatief 
Huisbezoek 

Begeleid door cliëntondersteuner bezoeken 
vrijwilligers 80- en 85-jarigen en nieuwe inwoners van 
70 jaar en ouder in de thuissituatie om hen te voor te 
bereiden op, te informeren en te adviseren over hun 
volgende – kwetsbare – levensfase.  

390 inwoners hebben informatieve 
telefoon-bewaarkaart ontvangen 
114 belangstellenden werden bezocht. 
  
 

Lotgenotencontact: 
-Inloopgroep 
weduwen en 
weduwnaars 
-Oogcafé 
-Huisbezoek bij 
weduwen en 
weduwnaars  

De cliëntondersteuner ondersteunt en begeleidt 
vrijwilligers die eenmaal per maand een inloopgroep 
organiseren. 
Bieden sociale contacten, preventie eenzaamheid en 
activering van kwetsbare volwassenen  
 
 
 
Begeleid door de cliëntondersteuner worden weduwe 
en weduwnaars benaderd door vrijwilligers na het 
overlijden van de partner. 
Preventie eenzaamheid en activering van kwetsbare 
volwassen. 
 

Er zijn 5 lotgenotenbijeenkomsten geweest 
met gemiddeld 6 deelnemers. 
Op 2 november werd Sterrenlicht 
georganiseerd voor ca 45 deelnemers die een 
dierbare missen. 
Er vonden 8 bijeenkomsten en 2 uitstapjes 
van het Oogcafé plaats. Georganiseerd door 3 
nieuw vrijwilligers. 
 
58 weduwe en weduwnaars zijn benaderd, 
informatief en preventief.  

 

Sociale Activering en Ontmoeting 

Activiteiten Toelichting Realisatie 

Hulp- en 
bezoekdienst 
kwetsbaren 
(Vriendschappelijk 
contact) 
 

Begeleid door clientondersteuner bezoeken 
vrijwilligers gedurende onbepaalde tijd kwetsbare 
burgers in de thuissituatie 
Bevorderen sociale contacten / preventie 
eenzaamheid door het bieden van individuele 
ontmoetingsmogelijkheid.  
Vrijwilligers worden ook ingezet voor respijthulp.  
 

94 matches 
 

Sport en Bewegen 
 

Kwetsbare ouderen stimuleren om te bewegen. 
Organiseren van bewegingsactiviteiten in een serie van 
een aantal afgeronde lessen.  
Watergymnastiek, Bewegen op muziek, Pilates, 
Jazzdance, Klassiek ballet, Bewegen op Maat, Walking 
Football, (Stoel)yoga, Fithockey  
Kwetsbare en inactieve inwoners toe leiden naar 
bestaande sportfaciliteiten. 

Er zijn 20 beweeggroepen met 228 
deelnemers. 
 
 
Via de Gezelschapsbank zijn er 4 
groepen met 35 deelnemers.  

MetGezel 
Actief en ontmoeten 
 

Begeleid door de coördinator organiseren leden van de 
Gezelschapsbank bijeenkomsten en voeren deze veelal 
zelf uit. 
Subgroepen (samen fietsen, samen eten, samen naar 
cultureel evenementen). 
Bevorderen van sociale contacten tussen individuele 
en groepen kwetsbare volwassenen. 
 

Heeft 171 leden; 12 nieuwe leden 
 
Er zijn 10 groepen, gemiddeld 12 
deelnemers. 
 
  

Algemeen Jongerenwerk 

Activiteiten Toelichting Realisatie 

Jongereninloop Jongerencentrum opgeknapt 56 openstellingen met 714 bezoekers 

Activeren en 
begeleiden 
vrijwillige jongeren 

Inclusief ontwikkelen vrijwilligersbeleid voor jongeren In totaal 32 vrijwillige jongeren actief 

Meidenwerk Georganiseerd door 6 vrijwillige jongeren 8 activiteiten, 182 deelnemers 
 

Zomerkamp Georganiseerd door 18 vrijwillige jongeren 78 deelnemende kinderen 
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Jongerencoaching 2 jongeren met een taakstraf begeleid 2 coachingstrajecten  

Ambulant Jongerenwerk 

Activiteiten Toelichting Realisatie 

Straatwerk (Direct 
op jongeren af!) 

 25 straatrondes uitgevoerd, 94 jongeren 
gesproken.  

Online 
jongerenwerk 
(Opzetten en 
bijhouden online 
content) 

De ontwikkeling van een BUCH-brede 
jongerenwerkwebsite heeft gedurende heel 2018 
plaatsgevonden en was eind van het jaar bijna af. 

1.336 online connecties 

Jongeren @ school In 2019 zowel op het PCC Heiloo als op 9 van de 10 
basisscholen. 

7 gastlessen tweede klassen van PCC 
Heiloo 205 leerlingen. 9 gastlessen 
basisonderwijs groepen 7 (of 
combiklassen 7/8) 285 leerlingen. 

Betrokkenheid bij 
bestaande 
evenementen 

Sportspektakel en Timmerdorp Heiloo Actieve betrokkenheid bij 2 activiteiten 

Projecten 

Activiteiten Toelichting Realisatie 

Groot Dictee Heiloo  45 deelnemers 

NL-Doet  11 deelnemers 

Ondersteuning PCC 
Maalwaterrun 

  

Actie Kermis i.s.m. Link Projecten  

Graffiti Workshop  8 deelnemers 

Vakdag BUCH   

Fietsverlichtingscont
role 

i.s.m. Veilig Verkeer Nederland, Politie en Trefpunt  

Ondersteuning Vrijwilligerswerk 

Activiteiten Toelichting Realisatie 

Informatie en 
Advies 

Het verstrekken van relevante onafhankelijke 
informatie, praktische tips, vergoedingen aan alle 
vrijwilligersorganisaties gericht op de taak van en het 
ondersteunen van vrijwilligers. 

12 adviesgesprekken met organisaties 
7 nieuwsbrieven 

Vacaturebank, 
werving, PR en 
matching 

Promoten van vacatures en werven vrijwilligers. Vraag 
en aanbod van inwoners en organisaties zichtbaar 
make, bij elkaar brengen en zo nodig ondersteuning 
daarin bieden. 

129 geregistreerde organisaties, 8 
nieuwe organisaties 
808 geregistreerde vrijwilligers, 108 
nieuwe vrijwilligers 

Educatie Organiseren van een lokaal educatie aanbod, gericht 
op het uitoefenen van vrijwilligerstaken. 

7 trainingen met 108 deelnemers 

Inzet jonge 
vrijwilligers 

Organiseren van een aanbod van vrijwilligerswerk 
afgestemd op de jeugd. 

NL-Doet: 12 organisaties hebben met 47 
basisschoolleerlingen geklust. 

Waarderings-
activiteit 
Vrijwilligers Bedankt 

Waardering laten blijken door verschillende 
aansprekende activiteiten voor alle vrijwilligers in de 
gemeente Heiloo, ook uit oogpunt van 
wederkerigheid/beloning, ontmoeting en 
netwerkversterking. 

296 vrijwilligers hebben deelgenomen 
aan 17 georganiseerde workshops 

VIPPlus Begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt die vrijwilligerswerk willen 
gaan doen. 

16 vrijwilligers begeleid, waarvan 11 een 
vrijwilligersplek hebben gevonden 

Ondersteuning Vrijwilligerswerk BUCH 

Activiteiten Toelichting Realisatie 

Vrijwilligers-
academie 

Coördinatie van het aanbod voor de BUCH met 
betrekking tot educatie voor verschillende 
doelgroepen, het gebruik maken van elkaars expertise 
en deskundigheid, overlap terugdringen en toegang 
tot scholing voor elkaar openstellen. 

23 geplaatste workshops door 
organisaties 
311 deelnemers 
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Tabel 1. Resultaten Preventief Huisbezoek nieuwe stijl 
 

80-, 85- jarigen en nieuwe inwoners van 70 jaar en ouder 2019 2018 

Telefoon bewaarkaart ontvangen 390 392 

Informatieve en signalerende huisbezoeken nieuwe inwoners   7 

Informatieve en signalerende huisbezoeken 80- 85-jarigen 114 
109 

Weduwe en weduwnaars 2019 2018 

Informatieve en signalerende telefonische contacten weduwe 
en weduwnaars 

58 70 

 

 

 

 

Tabel 2. Trefpunt Diensten 

Overzicht abonnementen 2019 2018 2017 

Nieuwe abonnementen 84 100 71 

Gestopt 61 60 62 

Totaal abonnementen op 31 december 1082 1089 1004 

Totaal aantal deelnemers 1 1256 1257 1227 

Aantal eerste bemiddelingen 2 1163 1187 1259 
1 Het aantal deelnemers is groter dan het aantal abonnementen, dit omdat 1 huishouden telt als 1 abonnee maar kan bestaan uit 2 
deelnemers.  
2  Let op: het gaat om het aantal bemiddelingen, dus bv. de eerste bemiddeling tussen aanvrager en vrijwilliger wordt geteld bij 
boodschappenhulp maar niet telkens als er boodschappen gedaan worden. 

 
 
Tabel 3. Vriesvers maaltijden 
 

Vriesvers maaltijden 2019 2018 2017 

Gemiddeld aantal cliënten door het jaar heen 35 42 44 

Aantal maaltijden 6.316 7.894 8.252 
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Tabel 4.  Sociaal Culturele Activiteiten 
 

Cursussen/workshops en eenmalige workshops/activiteiten 2019 1 

 2019 2018 2017 

  
Aantal 

groepen 
Aantal 

deelnemers Aantal groepen 
Aantal 

deelnemers 
Aantal 

groepen 
Aantal 

deelnemers 

Beweging  20 228 18 217 19 235 

Rol 4-daagse nvt 25 Nvt Nvt Nvt nvt 

Bridgegroep 2 70 Nvt Nvt Nvt nvt 

Computer 3 13 3 17 8 55 

Creatief 12 114 7 85 11 126 

Educatief 14 403 6 99 6 161 

Talen 8 68 10 65 16 147 

Groot Dictee Heiloo 1 22 1 25 1 21 

Repair Café 294 
bezoekers 

344 
reparaties 

277 
 bezoekers 

303 
 reparaties 

303 
 bezoekers 

347 
 reparaties 

Totaal   44 465 80 958 
 1 Gemiddeld aantal door het jaar 

 

Activiteiten Trefpunt op Zondag en het Koffie & Zo 

 2019 2018 2017 

 Aantal keer 
Aantal 

bezoekers Aantal keer 
Aantal 

bezoekers Aantal keer 
Aantal 

bezoekers 

Zondagmiddag Café 21 184 18 181  26 306 

Van Bach tot de blues en 
meer…… 9 178     

Trefpunt op Zondag 3 74 7 193 3 67 

 
 

Ontmoeten en Eten in het Trefpunt 

 2019 2018 2017 

Vrijdagavond 421 (11x) 346 (10x) 518 (13x) 

Kerstdiner 54 (1x) 54 36 

Woensdagmiddag 57(15x) 233 (50x) 280 (50x) 

Koffiedrinken op 
vrijdagochtend 

455 (51x) 574 (51) 376 (38x) 

Barbecue 63 (1x) 64(1x) 65(1x) 

 
OP STAP 

 2019 2018 2017 

Trefpunt Express 138 uitstapjes 
530 deelnemers 

140 uitstapjes 
489 deelnemers 

32 uitstapjes 
119 deelnemers 

Bustochten  1 bustocht 
43 deelnemers 

3 bustochten 
112 deelnemers 

9 bustochten 
309 deelnemers 

Vakantieweek 46 deelnemers 43 deelnemers 39 deelnemers 

 
Tabel 5. Overzicht van de actieve groepen MetGezel 
 
Er zijn 171 deelnemers, waarvan 12 nieuw in 2019. 
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Groep Gemiddeld aantal deelnemers Frequentie bijeenkomsten 

Koffieklets 12 maandelijks 

Eetgroep 20 2 maandelijks 

Wandelgroep maandag 8  wekelijks 

Fietsgroep 3 dagdelen 6 wekelijks 

Museumgroep 8 wisselend 

Kookclubjes 8 maandelijks 
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Tabel 6. Activiteiten Jongerenwerk 

 
Algemeen jongerenwerk 

 2018 2019  

Product Aantal Bereik Aantal Bereik Opmerkingen 

Jongereninloop 12 
openstellingen 

75 bezoekers  56 
openstellingen 

714 bezoekers Jongerencentrum 
opgeknapt 

Activeren en begeleiden 
vrijwillige jongeren 

 38 vrijwillige 
jongeren  

- 32 vrijwilligers Nieuw vrijwilligers-
beleid jongerenwerk 

Meidenwerk 8 activiteiten 50 deelnemers 8 activiteiten 182 deelnemers Georganiseerd door 6 
vrijwillige jongeren 

Zomerkamp 1 zomerkamp 
georganiseerd  

60 deelnemende 
kinderen 

1 zomerkamp 
georganiseerd 

78 deelnemende 
kinderen 

Georganiseerd door 18 
vrijwillige jongeren 

Jongerencoaching 
- - - 2 jongeren 

gecoacht 
2 jongeren met 
taakstraf begeleid 

 

Ambulant jongerenwerk 

 2018 2019  

Product Aantal Bereik Aantal Bereik Opmerkingen 

Straatwerk 13 straatrondes 38 jongeren 
gesproken 

25 straatrondes 94 jongeren 
gesproken 

 

Jongerenwerk @ school 9 gastlessen BO 
7 gastlessen PCC 

295 leerlingen BO 
196 leerlingen PCC 

9 gastlessen BO 
7 gastlessen PCC 

285 leerlingen BO 
205  leerlingen 

PCC 

 

Online jongerenwerk - - - 1336 online 
connecties 

 

Betrokkenheid bij 
bestaande evenementen 

4 activiteiten 
bijgewoond  

- 2 activiteiten 
bijgewoond 

- Sportspektakel en 
Timmerdorp Heiloo 

 

Projecten 

 2018 2019  

Product Aantal Bereik Aantal Bereik Opmerkingen 

Overige projecten 7 georganiseerd -  1 jongensavond 
(60 deelnemers) 
-  groot dictee 
-  2 activiteiten 
met vluchteling-
jongeren (12 
deelnemers) 
-  3 activiteiten 
met jongeren met 
een beperking (14 
deelnemers) 

7 georganiseerd -  Groot dictee 
Heiloo (45 
deelnemers) 
-  Actie NL doet (11 
deelnemers) 
-  Ondersteuning 
PCC Maalwaterrun 
-  Actie op kermis 
i.s.m. Link 
Projecten 
- Graffiti Workshop 
(8 deelnemers) 
- Vakdag BUCH 
bijgewoond 
- Fietsverlichtings-

controle PCC 
Heiloo (i.s.m. Veilig 

Verkeer 
Nederland, Politie 

en Trefpunt) 
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Tabel 7. Activiteiten Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo 

 

Vrijwillige medewerkers VIP 2019 2018 2017 

Teamoverleg                           9 9 10 

Uren inzet 6 vrijwilligers 1100 1100 1200 

Deelname aan                          

deskundigheidsbevordering 

Training Zorgsignalen 

Workshop vloggen 

Workshop mailchimp 

Omgaan dementie 

Communicatietraining Wervende vacatures schrijven 

Sociale Media 

Samenwerken met vluchtelingen 

 

 

Matchen van vraag en aanbod 2019 2018 2017 

Aantal geregistreerde organisaties 129 122 116 

Aantal nieuw geregistreerde organisaties 8 15 9 

Aantal geregistreerde vrijwilligers 808 727 639 

Aantal nieuw geregistreerde vrijwilligers  108 112 114 

Aantal digitale reacties op vacatures 127 118 86 

Aantal begeleidingen VIPPlus 16 30  

Aantal plaatsingen VIPPlus 11 20 14 

 

Openstelling 2019 2018 2017 

Aantal bezoekers individueel 205 265 210 

Aantal bezoekers namens organisaties 27 18 25 

 

Informatie en advies 2019 2018 2017 

Advies-, kennismakingsgesprekken organisaties 12 18 9 

Aantal Nieuwsbrieven (organisaties en vrijwilligers) 7 6 9 

Aantal website bezoekers    

Aantal volgers sociale media  625   

    

Deskundigheidsbevordering 2019 2018 2017 

Workshop vloggen 9   

Omgaan met dementie 15   

Communicatietraining 13   

Training zorgsignalen 13   

Reanimatie&AED (2x) 24   
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Borging privacy beleid (7 x BUCH breed : 38) 17   

Theater en workshop Taal vrijwilligers ( BUCH breed 76) 17   

Totaal aantal deelnemers aan workshops in BUCH wonend in 

Heiloo 

92   

EHBO en reanimatie  7  

Handmassage in de zorg  25  

Collectieve vrijwilligersverzekering  12  

Interactieve communicatie  11  

Hoe betrek ik jongeren bij mijn organisatie  8  

Hoe gaan we om met ongewenst gedrag  7  

AVG-trainingen in de BUCH  28 

(totaal 112 in 

BUCH) 

 

AED en reanimatie   12 

Meer vrijwilligers in kortere tijd (samen met Castricum)   30 

Samen werken met vluchtelingen   32 

Wervende vacatures schrijven   7 

Omgaan met dementie   43 

Haal meer uit Sociale media   11 

    

    

Jongerenparticipatie 2019 2018 2017 

Aantal deelnemende organisaties NLdoet 12 7 14 

Deelname aantal leerlingen basisscholen  47 68 96 

Deelname VIP vrijwilligers 8 8 10 

 

Vrijwilligers Bedankt! 2019 2018 2017 

Aantal workshops 17 16 19 

Aantal deelnemers 296 331 310 
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Tabel 8. Activiteiten Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest 

Vrijwillige medewerkers VIP 2019 2018 

Team overleg                                                              5 6 

Uren inzet van 3 vrijwilligers 330 350 

Deskundigheidsbevordering Zorgsignalen achter de 

voordeur 

Wervende vacatures schrijven 

Communicatietraining 

Sociale Media 

 

Matchen van vraag en aanbod 2019 2018 

Aantal geregistreerde organisaties 52 43 

Aantal nieuw geregistreerde 

organisaties 

10 24 

Aantal geregistreerde vrijwilligers 112 69 

Aantal nieuw geregistreerde 

vrijwilligers  

50 44 

Aantal digitale reacties op vacatures 39 31 

Aantal begeleiding VIPPlus   

Aantal matches VIPPlus   

   

Openstelling 2019 2018 

Aantal uur open 2 x 2,5 uur per week, 46 weken 2 dd 

Aantal bezoekers individueel 63 81 

Aantal bezoekers namens organisaties 47 59 

Informatie en advies 2019 2018 

(Kennismaking)gesprekken 

(nieuw)geregistreerde organisaties 

8 35 

Aantal Nieuwsbrieven (organisaties en 

vrijwilligers) 

6 6 

Aantal website bezoekers  

 

 1.799 bezoekers 

(3.222 bezoeken) 

 

Deskundigheidsbevordering 2019 2018 

Handmassage in de zorg 17  

Herkennen en omgaan met dementie 

2x  

28  
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Signaleren van eenzaamheid 10  

7 x AVG training Borging AVG (7 x 

BUCH breed : 38) 

3  

Theater en workshop Taal vrijwilligers 

( BUCH breed 76) 

8  

Fondsenwerving  12 

Interactieve communicatie  6 

Individuele ondersteuning word/excel 4 6 

AVG-trainingen in de BUCH  8 

Totaal aantal deelnemers aan 

workshops in BUCH wonend in 

Uitgeest 

63 37 

 

Jongerenparticipatie 2019 2018 

Aantal deelnemende organisaties 

NLdoet 

8 - 

Deelname aantal leerlingen 

basisscholen  

55 - 

Gastles vrijwilligerswerk op 

basisschool 

2  

 

OVER&UITgeest 

Verenigingen-, vrijwilligersmarkt 

2019 2018 

Aantal organisaties in werkgroep 8 - 

Aantal bezoekers 700 - 

Aantal deelnemende 

organisaties/verenigingen 

43 - 

 

Vrijwilligers Bedankt! 2019 2018 

Aantal workshops 12  

Aantal deelnemers 187  158 

(uitgevoerd door Welzijn Castricum)  
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Tabel 9. Activiteiten Vrijwilligersacademie 

 

 2019 2018 

Aantal bezoekers website 8958 unieke bezoekers 

( 12.141) 

 

17.022 unieke bezoekers 

(20.674 bezoeken) 

Aantal volgers social media 125 n.v.t. 

Geplaatste workshops/cursussen door 

steunpunten Uitgeest, Castricum en Heiloo 

23 31 

Totaal aantal deelnemers 311  

(Bergen: 16, Uitgeest: 63, 

Castricum; 100, Heiloo: 92, 

overig; 39) 

364 

(Bergen 16; Uitgeest 37; 

Castricum 152; Heiloo 89; 

Overig 70) 

 

 

 

 

 
Tabel 10. Exploitatie wijkcentrum Trefpunt 

 2019 2018 2017 

Aantal bezoekers Trefpunt 74.943 76.316 72.034 

Aantal verschillende hurende organisaties 
Trefpunt en Bruno 

93 78 79 

 
 


