Jaarverslag 2016

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de
Steunstee Roodeschool.
waarin
we inhoudelijke verantwoording afleggen van ons werk in het
afgelopen jaar.
Hooilandseweg 18a
9983 PE Roodeschool
tel. 0595 415507

INLEIDING
Het jaar 2016 is een jaar geweest waarin overheden verder gewerkt hebben aan de omslag naar zorg
dichtbij, meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen aanbieders en houdbare (gefinancierde)
voorzieningen, zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken.
De veranderingen hebben met name betrekking op wat mensen zelf moeten doen. Ze hebben een nog
grotere verantwoordelijkheid gekregen om voor zichzelf en voor hun dierbaren te zorgen. Maar ook voor
de mensen om hen heen, die ze misschien wat minder dierbaar zijn.
In dit kader zijn ook vrijwilligers en mantelzorgers waardevol en onmisbaar. Informele zorg zou meer
gezien moeten worden als onderdeel van het hele proces zorg en ondersteuning. Vrijwilligers en
mantelzorgers moeten zich voldoende ondersteund voelen.
Met belangstelling werd daarom ook uitgekeken naar het vervolg van het project ‘Burgerkracht Eerst!’.
‘Burgerkracht Eerst’ was een project waarin de initiatieven, wensen en vragen van burgers ten gunste van
de leefbaarheid in hun eigen dorp of wijk centraal stonden. ‘Project Burgerkracht Eerst’ was versterking en
ondersteuning van vrijwilligersinzet en mantelzorg in de gemeente Eemsmond. In de loop van het
verslagjaar werd duidelijk dat de faciliteiten, met name extra ondersteuning van een professional t.b.v.
vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning, voor het project door de Gemeente zijn stopgezet. Na de
presentatie van het rapport in december zijn er geen verdere activiteiten ontplooid. De bewoners en
vrijwilligers stonden er vanaf dat moment weer alleen voor.
HET BESTUUR
Het bestuur kwam in het jaar 2016 vier maal bijeen. Op de agenda stonden reguliere onderwerpen als
ingekomen post, de uitvoering van het beleid, de financiën, maar ook actuele zaken, zoals bijvoorbeeld
Het Afhaalpunt voor Boeken en Veur Mekoar Aan deze twee projecten heeft de Steunstee haar
medewerking verleend.
Er was overleg met Veur Mekoar en de Bibliotheek. De openingstijden en de activiteiten zijn nu
geconcentreerd op de dinsdagmorgen. De koffieochtend van de Steunstee. De gastvrouwen van de
Steunstee draaien mee in het rooster van de ‘Bibliotheek’ en Veur Mekoar
De beroepskracht van de ASWA bood ondersteuning aan de vrijwilligers bij de Steunstee. De dagelijks
coördinatie is in handen van de secretaris van het bestuur.
Op 1 februari was het bestuur aanwezig bij de opening van het eerste servicepunt van de Rabobank NoordGroningen in Uithuizermeeden.
Op 15 juli was er een afrondend gesprek met het nationaal Ouderenfonds over het project Alfred.
In november waren er verkennende gesprekken met de Sociaal Wijkverpleegkundigen en het Steunpunt
mantelzorg
Op 23 december was er een gezellige middag waar alle vrijwilligers onder het genot van een hapje en een
drankje elkaar konden ontmoeten. Ook de vrijwilligers van het Afhaalpunt en Veur Mekoar waren hierbij
uitgenodigd. Verder was er een attentie voor alle inzet van de vrijwilligers.
Het Bestuur heeft oproepen geplaatst voor het invullen van 2 vacatures in het bestuur: Secretaris en een
algemeen lid. Daarnaast zoekt het bestuur mensen die binnen de Steunstee coördinerende
werkzaamheden willen doen. Veel vrijwilligers voelen niet voor coördinerende activiteiten. Ook voor het
opzetten van nieuwe activiteiten en het leggen van verbindingen met andere organisaties zijn moeilijk
mensen te vinden. De vraag is: wat voor mensen je hiervoor moet inzetten. Het bestuur constateert hier
een groot probleem. De consequentie hiervan is dat minder goed kan worden samengewerkt met andere
organisaties en geen nieuwe activiteiten kunnen worden ontwikkeld.
PUBLICITEIT
De activiteitenagenda verscheen 4 maal en werd Huis aan Huis verspreid. De Digitale Nieuwsbrief
verscheen 2 keer en werd ook onder de vaste bezoekers van Steunstee, die geen computer hebben,
verspreid.
Folders en posters met informatie over activiteiten en bijeenkomsten werden in ruime mate verspreid aan
bezoekers en op plaatsen waar veel mensen komen. Verder werden er voor speciale projecten of
onderwerpen posters opgehangen.
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Regelmatig verschenen artikelen en foto’s in de Ommelander Courant.
Verder werden activiteiten gemeld op het facebook-account Activiteiten in en om Roodeschool’ en
Burgerkracht Gemeente Eemsmond
Veel informatie is ook te vinden op de website van de Steunstee, Het 'Computer Nieuws en het “Tablet
Nieuws’. Voor de cursisten van de Tabletcursussen is er de app Socie. Eén centrale plek voor het laatste
nieuws, agenda, fotoboeken, ledenlijst, Nieuwsbrieven enz.
FINANCIEN
Over het jaar 2016 is van de Gemeente een subsidie ontvangen. Ook voor de groep MBvO wordt een
financiële bijdrage ontvangen. Om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse subsidie, werd eind april het
jaarverslag over 2015 en het nieuwe activiteitenplan voor het jaar 2017 ingediend bij de gemeente.
ACTIVITEITEN STEUNSTEE
In de eerste week van januari lag al het openbare leven in Noord-Nederland lag stil door ijzel. Voor
noordelijke provincies gold code rood. Scholen, winkels en de rechtbank waren dicht, bussen en treinen
reden niet. Ook de Steunstee heeft in die week al haar activiteiten afgelast, waaronder de
Nieuwjaarsvisite , het sjoelen, Meer Bewegen voor Ouderen en de cursussen. Jammer maar de veiligheid
ging boven alles.
Op 14 januari was Eric van Socie te gast op de Steunstee. Hij was uitgenodigd in verband met het IPAD
project.
Op de afsluiting van de computer/tabletcursussen was er een inleiding over Caren Zorgt door Thuiszorg
Noord.
Op 2 koffieochtenden is aandacht besteed aan de overstap naar Windows 10.
Activiteiten 2016:
2x p/mnd. Klaverjassen
1x p/mnd. Crea-ochtend
1x p/kwartaal Bingo
1x p/jaar Wintermarkt
1x Nieuwjaarsvisite
2x p. Jaar gezamenlijke maaltijd

opkomst ca. 10 pers.
opkomst ca. 10 pers.
opkomst ca. 20 pers.
opkomst ca. 100 pers.
opkomst ca. pers.
opkomst ca. 40 pers.

per bijeenkomst
per bijeenkomst
per bijeenkomst
per bijeenkomst
per bijeenkomst (Afgelast)
per bijeenkomst

Sport
Activiteiten 2016:
fietstochten:
Jeu de Boules:
Sjoelen
Meer Bewegen voor Ouderen:

aantal 3:
1x per 14 dagen:
1x p/maand
wekelijks:

opkomst ca. 15 deelnemers per keer
opkomst ca. 10 deelnemers per keer
opkomst ca. 25 pers. per bijeenkomst
aantal 17 deelnemers per keer

Educatie
Activiteiten 2016:
1x Bloemschikken
opkomst 13 personen totaal
Januari tot april
1x 5 weken Windows 10
opkomst 5 personen per keer
4x 4 weken Cursus IPad
opkomst 8 a 9 deelnemers per keer
1x5 weken Cursus Samsung
opkomst 8 personen totaal
Oktober tot en met december
1x 5 weken Computerles beginners
opkomst 3 personen per keer
4x 5 weken vervolgCursus Ipad opkomst 8 a 9 deelnemers per keer
1x5 weken vervolgCursus Samsung
opkomst 8 deelnemers per keer
1x 10 weken Snuffelcursus IPad
opkomst 7 deelnemers per keer
1x5 weken SnuffelCursus Samsung
opkomst 8 deelnemers per keer
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TOT SLOT
Het bestuur wil iedereen, die als vrijwilliger, medewerker, bezoeker of anderszins hun bijdrage aan de
Steunstee in Roodeschool heeft geleverd, bedanken voor hun support, vertrouwen en prettige
samenwerking in het afgelopen jaar en hoopt dat de samenwerking op dezelfde, prettige manier
voortgezet zal worden.
Roodeschool, maart 2017
Namens het Bestuur,
Engelien Koster
secretaris
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