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Voorwoord:  
 
 
Alweer een jaar voorbij en dus weer reden voor een nieuw jaarverslag van de Stichting 
Welzijn Steenderen (SWS). 
Hierin kunt u lezen welke activiteiten en bijeenkomsten er in 2015 zijn georganiseerd met de 
inzet van onze vele vrijwilligers, waarvoor wij ze hartelijk danken. 
 
In 2015 zijn de veranderingen ingegaan met betrekking tot de zorg. De gemeente is nagenoeg 
geheel verantwoordelijk geworden voor dit taakgebied.  
Vanaf die datum  is de jeugdzorg, de begeleiding uit de AWBZ, de Participatiewet  en de zorg 
gedecentraliseerd naar de gemeenten. 
Vanaf november 2014  wordt er  in gebiedsteams (sociale teams) gewerkt, ook in Bronckhorst 
West. 
Concreet heeft dit tot gevolg dat onze vaste welzijnsadviseur Ineke Bijsterbosch aanzienlijk 
minder uren beschikbaar heeft voor onze stichting dan voorheen. Een aantal taken van Ineke 
zijn verschoven naar bestuursleden en/of onze vrijwilligers. 
Het aantal activiteiten waarvoor SWS zich inzet is echter niet minder geworden en zal met 
hulp van de leden van het sociaal team zelfs mogelijk nog verder uitgebreid worden in de 
toekomst. 
Gelukkig beschikken wij over circa 85 gemotiveerde vrijwilligers.   
 
Als gevolg van de bouw van een nieuw kind centrum  in Steenderen, is het naast de Bongerd 
gelegen schoolgebouw  momenteel buiten gebruik. Samen met het bestuur van de Stichting  
Woonzorgcentrum De Bongerd onderzoekt SWS of er mogelijkheden zijn dit gebouw 
functioneel te maken voor activiteiten van SWS, met name ook voor andere leeftijdsgroepen 
dan waarvoor SWS de laatste jaren zich inspant. 
 
De SWS is er niet alleen voor ouderen, maar voor alle inwoners in het gebied rondom 
Steenderen, dat tegenwoordig Bronckhorst West genoemd wordt.  
Dus mocht u een vraag/probleem hebben ga naar  het spreekuur van het sociaal team in de 
voormalige Bibliotheek te Steenderen of vraag een van de bestuursleden. 
 
  
Geert Postma 
Voorzitter Stichting Welzijn Steenderen  
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Doelstellingen: 
 
De SWS heeft als doelstelling het welzijn van iedereen, maar  met name van ouderen te 
bevorderen en samen met anderen een samenhangend beleid uit te voeren, om zo een 
zelfstandige leefwijze voor een ieder zo lang mogelijk vol te houden.  Alles dient gedaan te 
worden om dit doel te realiseren. 
Kortom: we willen dat de zorg, het welzijn en het wonen van de mensen in Steenderen en 
omstreken zo goed mogelijk bevorderd wordt. 
Deze doelstellingen worden hoofdzakelijk behaald door de inzet van vrijwilligers bij alle 
activiteiten die wij ondernemen. 
 
Bestuurssamenstelling: 
 
De samenstelling van het bestuur was op 31-12-2015: 
Dhr. G. Postma                     voorzitter 
Mevr. N. Nieuwenhuis-Wiegman      penningmeester 
Dhr. J. Rutten                                     secretaris      
Mevr.G Eppink-Driessen  lid 
Mevr. G. Gal-Meulenbrugge   lid 
Mevr. W. Aalderink-Nauta                lid 
 
Per 1 januari 2016 heeft mevrouw G. Eppink-Driessen afscheid genomen van het bestuur.  
Hiermee is het aantal bestuursleden terug gelopen. 

Het bestuur vergaderde 9 maal in 2015 in Woon en activiteitencentrum de Bongerd te 
Steenderen. 

Het bestuur heeft een werkplan opgesteld om structuur en overzicht in de activiteiten te 
krijgen en een duidelijke planning voor 2015 te hebben. 
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Vrijwilligers: 

Wij kunnen ons blijvend verheugen in een groot aantal vrijwilligers (ongeveer 85). Voor hen 
is een protocol/afsprakenlijst ontwikkeld met wederzijdse rechten en plichten. Dit protocol 
wordt steeds bijgesteld. Zij tekenen bij indiensttreding deze afsprakenlijst.  

Ook dit jaar werd er een bijeenkomst voor de activiteitenleiders gepland om eventuele 
knelpunten te bespreken en ideeën voor nieuwe activiteiten uit te wisselen. 
 
Tevens werden er bijeenkomsten georganiseerd voor de andere vrijwilligers groepen om 
ervaringen knelpunten en ideeën uit te wisselen en eventuele problemen op te lossen. U kunt 
hierbij denken aan: vervoerders, maaltijdverzorgers, gastvrouwen, vrijwilligers van de 
dagverzorging, bezoek en ondersteuningsservice, informatief huisbezoek enzovoorts. 

De SWS organiseerde dit jaar weer drie maal een themamiddag/avond voor de vrijwilligers, 
om hun kennis en kunde in het omgaan met (met name) ouderen te optimaliseren. De 
onderwerpen van dit jaar: Transfers met behulp van een fysiotherapeut, Voorlichting over 
(beginnende) Slechthorendheid en een EHBO cursus voor de vrijwilligers. Dit waren allemaal 
open activiteiten waaraan ook andere geïnteresseerden deel konden nemen om een zo groot 
mogelijk bereik te hebben. 

 Elk jaar in juni wordt er een gezellige middag georganiseerd voor alle vrijwilligers. Hierbij 
worden de vrijwilligers in het algemeen in de gelegenheid gesteld hun ervaringen te delen en 
informeel contact te onderhouden. Voor de samenwerking van groot belang. 

In november hielden we een feestelijke avond waarbij onze vrijwilligers in het zonnetje 
werden gezet. Tevens is dit een belangrijk moment voor ontmoeting voor de vrijwilligers 
onder elkaar. 
 
 
Vrijwilligerspool 
 
Een andere activiteit georganiseerd door SWS op 4 maart 2015 was de bijeenkomst van alle 
organisaties die zich met zorg bezig houden, zoals Rode Kruis, Zonnebloem, IJsselsenioren, 
Sensire, Bezoekgroep RK parochie, enz.. In september was er een tweede bijeenkomst. 
 
 

Persberichten 

Maandelijks brengen we inwoners van Steenderen en omgeving op de hoogte van de 
activiteiten en diensten middels een artikel in De Achtste Steen. Nadeel is dat deze stukken 
lang van te voren moeten worden aangeleverd en echt actueel is het dus niet altijd. 
Ook in weekblad Contact wordt met regelmaat een artikel geplaatst. Deze tekst kan korter van 
tevoren worden aangeleverd waardoor er meer actuele zaken kunnen worden aangekaart  
We mogen concluderen dat deze berichten goed worden gelezen.  
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Overleg en contacten met:…… 
....... Gemeente/SWS 
 
Op 28 januari is er een gesprek van enkele bestuursleden van SWS met wethouder  
Peppelman geweest. Voor de SWS was het belangrijk om te weten dat de continuïteit van de 
subsidie gewaarborgd werd door de gemeente en voor de gemeente was het belangrijk te 
weten of de overgang naar de gemeentelijke zorg wel goed was verlopen. 
Er is namelijk een kanteling gemaakt  van aanbodgericht werken naar vraaggericht. Dit alles 
heeft te maken met de Nieuwe Participatiewet die op 1 januari 2015 van kracht is geworden. 
 
....... vrijwilligers/zorgorganisaties 
 
In het najaar was er een overleg met alle welzijnsorganisaties (o.a.Zonnebloem, ANBO, 
KBO) om activiteiten op elkaar af te stemmen, zodat er zoveel mogelijk doublures 
voorkomen kunnen worden. Er wordt een soort jaarkalender opgesteld.  
 
 
Met Apetito, de organisatie die de maaltijden voor thuis en de opentafel levert is er enkele 
malen overleg geweest rondom de toelevering. Ook is in november een proeverij in De 
Bongerd geweest waar alle belangstellenden zich voor konden aanmelden. 

....... De Bongerd 

Twee keer per jaar heeft het bestuur overleg met Stichting Woonzorgcentrum Steenderen om 
elkaar te informeren. Ook wordt er zo nu en dan gesproken over het gebruik van het gebouw. 
Welzijn Steenderen huurt immers de ruimten die zij gebruikt van De Bongerd. Ook tussen de 
officiële bijeenkomsten door is er regelmatig overleg met de coördinator van De Bongerd. 

........ thuiszorgorganisatie Sensire 

Al vanaf het begin van de dagverzorging in Steenderen levert Sensire vrijwilligers voor de 
ondersteuning van de activiteitenbegeleiders van deze groepsgewijze opvang van senioren in 
De Bongerd. De dagverzorging valt vanaf januari 2008 onder verantwoordelijkheid van 
Sensire. Ervaring heeft ons geleerd dat er af en toe overleg dient te zijn met Sensire over de 
inzet van deze vrijwilligers. Zij worden immers geworven en mede begeleid door Welzijn 
Steenderen en wij willen hiervoor verantwoordelijkheid nemen. In de loop van 2015 zijn alle 
vrijwilligers onder leiding en aansturing van Sensire gekomen.  

....... VIT-Hulp bij Mantelzorg 
 
 
Vanwege onze dienst Bezoek en Ondersteuning Service (BOS) waarbij wij door onze 
bezoekvrijwilligers ondersteuning verlenen aan mantelzorgers en bij eenzaamheid, hebben wij 
contacten met de VIT. 
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Op basis van behoefte overlegt de coördinator met de ondersteuningsgroep en eenmaal per 
jaar is er een gesprek met de directie.  In een eerder stadium is al aangegeven dat onze 
vrijwilligers vrij zijn een cursus wel of niet te bezoeken.  
 
Huisvesting/ Steunpunt: 
 
De meeste van onze activiteiten vinden plaats in de grote zaal van De Bongerd. Daarnaast 
maken wij gebruik van de sporthal en Het Anker. 
 
Financieel verslag en verantwoording:  
 
De exploitatierekening 2015 is door penningmeester mevr. Nieuwenhuis-Wiegman  in 
voorjaar 2016 samengesteld.  Wij danken haar hier nogmaals voor het vele werk dat zij 
hieraan heeft besteed.  
 
Dit jaar waren we genoodzaakt de eigen bijdrage voor enkele activiteiten te verhogen. Het 
begrote tekort liep dusdanig op dat we niet anders konden. Hopelijk kunnen we hier weer 
enige tijd mee vooruit. 
 
Vanwege de inkrimping van de diensten van de Rabo Bank is het vanaf 2014 niet meer 
mogelijk geld te storten in Steenderen. We zouden hiervoor moeten uitwijken naar Zutphen of 
Lochem. Aangezien we dat te belastend vonden voor de mensen die dat moeten doen, is 
besloten een rekening te openen bij de Regiobank waar dit wel mogelijk is. De ervaringen 
hiermee zijn zeer positief. 
 
Bijzondere en/of nieuwe activiteiten/diensten 
 
Woensdagmiddagvisite. 
Eind 2014 is een project gestart, genaamd de Woensdagmiddagvisite. 
Voor iedereen is dit een mogelijkheid om een gezellige middag met elkaar te hebben om een 
vorm van middagbesteding te organiseren. Gedurende de herfst- , winter- en 
voorjaarsmaanden is deze middag druk bezocht. 
 
Bewegen in het water 
In samenwerking met het burgemeester Kruijffbad is er een zwemgroep gestart. Onder leiding 
van een zweminstructeur worden diverse oefeningen in het water gedaan. SWS zorgt voor de 
publiciteit en aanmelding. 
 
 
Klussen- en vervoersdienst. 
Voor degene die problemen heeft bij het uitvoeren van kleine klussen thuis of die geen 
vervoer heeft naar het ziekenhuis, doktersbezoek of iets soortgelijks is er mogelijkheid om 
een beroep te doen op vrijwilligers van de SWS. De verzoeken lopen via een coördinator. 
 
 
Creatieve middagen  
Er was twee maal  een creatieve activiteit. Deze keer  met bloemen. Er werd met Pasen en 
Kerst een bloemstuk gemaakt. 
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Meer bewegen voor ouderen/stoelgymnastiek 
Al enkele jaren hadden we een vaste leidster die met veel enthousiasme deze 
bewegingsgroepen leidt.  
 
Diverse algemene activiteiten 
Aan activiteiten die in  Bronckhorst-west breed worden uitgevoerd o.a. Museumplusbus 
(museum Valckhof te Nijmegen),  informatief huisbezoek, geheugenspreekuur, Burendag , 
overleg met dementienetwerk  enzovoorts heeft de SWS ook haar medewerking verleend. 
 
Cijfers activiteiten en deelname 
Voor een overzicht van deelname aan activiteiten en diensten verwijzen we naar de bijlage.  
 
Wel mag tot slot worden opgemerkt dat de SWS een groot aantal activiteiten organiseert, 
waaraan veel deelnemers plezier beleven en op die manier een mogelijkheid hebben om op 
een ongedwongen manier sociale contacten aan te gaan, waardoor sociale isolatie kan worden 
voorkomen. 
 
 
 
Samenwerkingsverbanden: 
 
De SWS zoekt samenwerking met de omliggende stichtingen welzijn en lokale organisaties 
om activiteiten te verwezenlijken.  
Met de stichtingen welzijn van Vorden, Zelhem en Drempt, Hummelo en Keppel is met 
regelmaat overleg via de voorzitters. 
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