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Voorwoord 

2020 zal voor onze moderne samenleving de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar. ViaVie 

Welzijn begon het jaar met de uitdaging het welzijnswerk in de gemeente een boost te geven. Er waren 

ambitieuze plannen met “Buurtkracht”. Er zou verder intensief ingezet gaan worden op het versterken 

van de samenbindende sociale en welzijnscontacten binnen onze gemeente. Kwetsbare groepen - jong 

en oud - zouden gericht intensiever worden benaderd om dreigende vereenzaming en isolatie op te 

vangen en zo iedereen de kans en gelegenheid te bieden “mee te doen” in onze gemeente. Samen 

werken aan een actieve en participerende gemeenschap was en is het doel en de opdracht die ViaVie 

Welzijn heeft meegekregen. 
 

Dan - begin maart - moeten al die plannen en voornemens worden herijkt! De samenleving gaat op slot.  
 

Vanzelfsprekende persoonlijke, sociale en beroepsmatige contacten worden sterk beperkt door het 

Corona-virus. Mensen worden teruggeworpen op zichzelf en op een zeer beperkte mogelijkheid van 

een sociaal leven. Voor een organisatie die het juist moet hebben van die sociale contacten en die sterk 

mikt op een  groepsaanpak, staat de wereld op zijn kop. Hoe blijven kwetsbare mensen in beeld, hoe 

kan steun en hulp geboden worden en vooral hoe kan de organisatie meerwaarde blijven bieden aan de 

inwoners van de gemeente?  
 

Het was en is bewonderenswaardig te zien en te merken met welke creativiteit en inzet er door 

iedereen in onze organisatie is gewerkt om nieuwe wegen en mogelijkheden te zoeken om die 

meerwaarde te blijven bieden. Het is en was ook fantastisch te merken hoe bereidwillig en behulpzaam 

inwoners waren om elkaar te helpen en te steunen. Als deze crisis ons één ding geleerd heeft, is het 

wel dat onze samenleving een hecht bolwerk is van goedwillende en behulpzame mensen. Tegelijkertijd 

is ook duidelijk geworden hoe moeilijk het is vertrouwde (sociale) structuren op te moeten geven en hoe 

kwetsbaar de samenleving is als zulke structuren onder druk komen te staan.  
 

Maar de wil van iedereen, om er ondanks de beperkingen iets positiefs van te maken, biedt een mooi 

perspectief waar wij in de toekomst op verder mogen en moeten bouwen.  
 

Met de gemeente kon in goede samenwerking een meerjarenprestatie-overeenkomst worden 

afgesloten. Dit biedt de organisatie een solide basis om straks, als het nieuwe “normaal” terugkomt, de 

eerdere plannen weer op te pakken en deze met de kennis en ervaring van de afgelopen maanden nog 

eens tegen het licht te houden.  
 

Het voorliggende jaarverslag geeft op indrukwekkende wijze weer, hoe de organisatie zich heeft weten 

aan te passen en met welke creatieve middelen er aan onze opdracht en taak invulling is gegeven. 
 

Als bestuur past ons dank en bewondering voor al die mensen in en rond onze organisatie die onder 

moeilijke omstandigheden toch hun werk hebben weten te doen.  
 

Directie, medewerkers en alle vrijwilligers, dank voor jullie professionele en voorbeeldige inzet!  

Met elkaar zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.  

 

 

Namens het bestuur van ViaVie Welzijn,  

 

Obbe Meijer 

Voorzitter 

  

 

 

  



 

 

                                           Jaarverslag ViaVie Welzijn 2020 3 

 

Inhoudsopgave 

 

Voorwoord 

 

1. Organisatie-brede ontwikkelingen    4 

 

2. Corona       5 

 

3. VVE Thuis       7 

 

4. Jeugd- en Jongeren      8 

 

5. Volwassenen en Senioren     9 

 

6. ServicePunt Vrijwilligers     10 

 

7. Vluchtelingen       12 

 

8. Taalpunt       13 

 

9. BuurtKracht       14 

 

10. Cultuureducatie      16 

 

11. Thuisadministratie      17 

 

12. Gastouderopvang      18 

 

13. Sociaal Noodfonds      19 

 

14. Meldcode       19 

 

 

Slotwoord        21 

 

 

Financieel        22 

 

Jaarrekening 2020       24 

 
 

  



 

 

                                           Jaarverslag ViaVie Welzijn 2020 4 

 

1. Organisatie-brede ontwikkelingen 

 

Beleidsplan 2021-2024 

In december 2020 heeft het bestuur het meerjarenbeleidsplan voor de 

periode 2021 - 2024 vastgesteld. In het realisatieproces zijn alle 

medewerkers en bestuursleden betrokken. Als uitgangspunt is genomen 

dat de organisatie zich richt op de hele samenleving van de gemeente 

Rijssen-Holten. Het ziet zich hierbij als de sociale verbinder die behoefte 

verbindt met aanbod of desgewenst ontwikkelt binnen het afgesproken 

kader met de gemeente. Hierbij is samenwerken, toe leiden, aanvullend 

ontwikkelen van essentiële waarde, met als doel dat iedereen actief deel 

kan nemen aan de samenleving. Juist gericht op het versterken van de 

samenleving, waardoor er minder een beroep gedaan hoeft te worden op 

de curatieve zorg. De kracht zit in de breedte van de werkvelden binnen de 

organisatie. Mede omdat ViaVie Welzijn een relatief kleine organisatie is, 

kiest zij er voor om te werken vanuit clusters: 

- Sociaal en culturele activiteiten 

- Leefbaarheid 

- Individuele dienstverlening en vrijwilligers 

- Opgroeien en opvoeden 
 

In het eerste half jaar van 2021 zullen deze clusters vorm en inhoud 

krijgen.  

 

Mutaties personeel 

In 2020 heeft ViaVie Welzijn afscheid genomen van drie medewerkers: 

Gerdien Ophof, Martine Guitjens en Else de Feber. Wij danken hun voor 

hun inzet, bijdrage en enthousiasme en wensen hun heel veel succes toe 

voor de toekomst.  
 

Daarnaast heeft de organisatie Sanne Wagemans, Aschwin Bergsma, 

Gert-Jan van de Berg  en Romée Groothuis mogen verwelkomen. Zij 

brengen allen hun eigen kwaliteiten mee, waardoor de organisatie haar 

ambulante en sociaal ondernemende kracht heeft kunnen vergroten. 

 

Versterken sociale media en PR & communicatie 

De corona-crisis heeft duidelijk laten zien dat de digitalisering voor het 

uitvoeren van het werk, van een steeds groter belang wordt. In 2020 

hebben wij hierin grote slagen gemaakt. Binnen de organisatie hebben we 

de PR & communicatietaken gebundeld en dit bij een medewerker 

ondergebracht.  
 

Tevens is het besluit genomen om de website te vernieuwen. Waar bijna 

alle onderdelen nu vermeld zijn onder de website van ViaVie Welzijn, wordt 

aan enkele onderdelen wat meer eigen herkenbaarheid geven. ViaVie 

Welzijn, het ServicePunt Vrijwilligers, BuurtKracht Rijssen-Holten en het 

Gastouderbureau krijgen allen een nieuwe en eigen website.  
 

Naast de vernieuwing van de website, is in 2020 ook gekozen voor een 

nieuw registratieprogramma. Met onder andere de prestatieafspraken die 

wij met de gemeente hebben in ons achterhoofd, wordt er in januari 2021 

gestart met dit nieuwe systeem. Deze is gebruiksvriendelijker is voor onze 

medewerkers, en biedt meer inzicht in onze activiteiten en 

werkzaamheden.   

 

  

2020 IN CIJFERS 

 

 7 bestuursleden (vrijwillig) 

 11,4 Fte gemiddeld in 

2020 (18 medewerkers) 

 458 contracturen (per 31 

december 2020), waarvan 

122 tijdelijk. 

 1,6.% verzuimpercentage. 

0,6% kortdurend verzuim, 

1% zwangerschaps- en 

bevallingsverlof. 

 ANBI status 

 217 structurele vrijwilligers 

 52 incidentele vrijwilligers 

 

 

LOCATIES 

 
Kulturhus Holten 

Hoofdlocatie ViaVie, Holten 
 

Rozengaarde Rijssen 

Hoofdlocatie ViaVie, Rijssen 
 

Jongerencentrum Hole-10 

Holten, jeugd- en jongerenwerk 

locatie 
 

Oude Plus, Rijssen 

Inlooplocatie BuurtKracht 
 

Hoge Esch, Rijssen 

BuurtKracht locatie 
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2. Corona  

 

In maart kwam het leven van veel mensen van de een op de andere dag 

tot stilstand ten gevolge van de Corona-crisis. Juist de groep waar wij onze 

ogen altijd op gericht hebben, ondervond de grootste gevolgen van de 

lockdown. Machteloos voelden we ons, omdat juist de mensen die het in 

‘normale tijden’ al moeilijk hebben, nu het hardst werden getroffen. Waar 

gezonde mensen elkaar in de buitenlucht opzochten en massaal in de 

bossen gingen wandelen en fietsen, kwamen de meest kwetsbaren veelal 

thuis tussen vier muren te zitten.  

 

Veel van onze activiteiten en diensten binnen ons welbekende aanbod 

kwamen te vervallen. De reguliere openstellingen van het jongeren-

centrum, de spreekuren voor het vluchtelingenwerk, samen eten voor 

senioren, buurthuiskamers in de wijken, cultuuraanbod in de scholen, 

noem het maar op. Daarbij trokken veel van onze actieve vrijwilligers zich, 

heel begrijpelijk, terug in verband met eigen gezondheid of een kwetsbare 

thuissituatie. De meest dringende hulpvragen hebben we echter met een 

kleine groep vrijwilligers en de beroepskrachten telkens weer weten op te 

lossen.  

 

Maar, ViaVie Welzijn zou ViaVie Welzijn niet zijn, als de creativiteit niet 

bleef borrelen en er mooie nieuwe initiatieven werden ontplooid, passend 

binnen deze nieuwe samenleving. Gelukkig wisten veel inwoners ons ook 

nu te vinden om zich aan te melden als (tijdelijke) vrijwilliger. Belmaatjes 

werden gekoppeld aan mensen waarvan wij wisten dat ze behoefte hebben 

aan een praatje, en deze nu moesten missen door gedwongen thuis 

blijven. Vrijwilligers gingen boodschappen doen voor ouderen die liever niet 

meer naar de winkel gingen. Er werd digitaal hulp geboden om de 

boodschappen voor mensen te bestellen, die niet met een computer 

overweg kunnen.  

 

Aan de oproep in het voorjaar om een kaart te schrijven voor een 

medeburger werd massaal gehoor gegeven. Sommigen leverden werkelijk 

hele stapels kaarten in en lieten ons weten het fijn te vinden dat ze zich op 

deze manier nuttig konden maken. Een tweede actie rond de kerstdagen 

leverde bijna 900 kaarten op. Uit de reacties die wij hierop ontvingen blijkt 

wel hoeveel zo’n kaartje voor sommige mensen heeft betekend. 

 

Ook binnen BuurtKracht zagen wij mooie initiatieven in de wijken en door 

de inwoners van Rijssen-Holten ontstaan. Van digitale rondleidingen door 

Rijssen tot het bezorgen van soepjes en taartjes aan medebewoners, en 

van het rondbrengen van kerststerren bij senioren in Dijkerhoek tot heuse 

mondkapjes-teams die honderden mondkapjes hebben gemaakt voor 

iedereen die er belang bij had. Enkele van deze initiatieven zijn zowel voor 

ViaVie Welzijn als Buurtkracht o.a. financieel ondersteund. Het gevoel van 

een zinvolle dagbesteding te hebben, iets voor een ander te kunnen 

betekenen waren in deze initiatieven de belangrijkste drijfveren.  

 

Ondanks de vreemde tijden die we hebben beleefd in 2020, hebben we 

ook gezien hoe krachtig en levend het noaberschap is in onze gemeente. 

Dat wij daar als ViaVie Welzijn in hebben mogen bijdragen, stemt ons trots!  

 

 

 

Lieve Roos uit klas 1D. 

 

Ik kreeg jouw tekening door de 

brievenbus. Dacht, dat is niet 

voor mij, want ik ken geen 

Roos.  

 

Jouw tekening met de leuke 

slinger en het mooie gedichtje 

kwam op de dag dat ik een 

beetje verdrietig was. Ik was 

eerst erg verbaasd en werd en 

toen blij van. Blij omdat er veel 

mensen zijn die aan elkaar 

denken. Dat heb jij ook gedaan.  

 

De tekening krijgt een 

ereplaatsje bij mijn andere 

kerstkaarten.  

 

Graag wil ik je bedanken en 

doe het maar via ViaVie 

Welzijn. De organisatie die dit 

allemaal op touw heeft gezet. 

Erg bedankt!  

 

De boodschap dat geluk 

eenvoudig kan zijn, zal ik 

doorgeven.’ 

 

Een reactie van een 

ontvanger van een kerstkaart 

uit de actie. Ook Reggesteijn 

heeft met leerlingen 

meegewerkt.  

 



 

 

                                           Jaarverslag ViaVie Welzijn 2020 6 

 

  



 

 

                                           Jaarverslag ViaVie Welzijn 2020 7 

 

3. VVE Thuis 

 

‘Samen werken aan onderwijskansen voor alle kinderen in de voor- 

en vroegschool.’ 

Een mooie overkoepelende taak die in handen ligt van verschillende 

organisaties, waaronder ViaVie Welzijn. 
 

ViaVie Welzijn biedt VVE Thuis aan voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud en 

voor kinderen die in groep 1 van het basisonderwijs zitten. VVE Thuis is 

een tweeëneenhalf jaar durend gezinsgericht programma waarmee ouders 

thuis aan de slag gaan met de ontwikkelingsstimulering van hun kind. 
 

Doelen van VVE Thuis 

- het bevorderen van taal-, denk- en sociaal-emotionele ontwikkeling 

(met accent op het vergroten van de woordenschat); 

- het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat. 

 

Acht keer per schooljaar krijgen ouders/verzorgers van VVE-geïndiceerde 

peuters/kleuters handvatten aangeboden om ook thuis op een speelse 

wijze de (taal-)ontwikkeling te stimuleren. Op deze manier werken 

peuteropvang/basisschool samen met de ouders aan de ontwikkeling van 

kinderen. 
 

VVE Thuis in Corona tijd 

VVE Thuis maakt gebruik van groepsbijeenkomsten in de bibliotheek en 

huisbezoeken om tips en informatie aan ouders te kunnen geven. Helaas 

zorgde corona er voor dat dit niet altijd haalbaar was. Per periode werd 

gekeken naar de mogelijkheden. Dit resulteerde in een variërend aanbod 

en contact. Er zijn in het begin van het jaar groepsbijeenkomsten geweest 

in de bibliotheek. Tijdens de eerste lockdown zijn de materialen langs huis 

gebracht en kregen ouders uitleg over de activiteiten via instructiefilmpjes. 

Aan het einde van het jaar was het weer mogelijk om in kleinere groepjes 

met voldoende afstand in de bibliotheek bij elkaar te komen.  
 

Tijdens de lockdown zijn de kinderen een periode ook niet naar de 

peuteropvang of naar school geweest. Naast het aanbod vanuit de 

methode van VVE Thuis zijn wij op de vraag van ouders (met name de 

ouders van peuters) ingesprongen door ook andere activiteiten te 

bedenken en aan te bieden. Zo konden de ouders het ‘gat’ dat ontstond 

door het ontbreken van peuteropvang/school deels zelf opvangen.  
 

Ook de feestelijke afsluiting voor kleuters die het traject afsloten, kon 

helaas niet in vertrouwde vorm doorgaan. In plaats van bij elkaar te komen 

in een grote groep, hebben alle kinderen een goodiebag ontvangen 

waarmee ze thuis met hun ouders een feestje konden vieren. 
 

Ontwikkelingen 

De samenwerking met de peuteropvang heeft in 2020 een extra impuls 

gehad. In plaats van schriftelijke informatiedeling, komen de medewerkers 

van VVE Thuis vanaf 2020 elk half jaar (digitaal) samen met de 

pedagogisch medewerkers van de voorscholen. Tijdens deze gesprekken 

wordt gekeken op welke wijze de samenwerking intensiever kan en waar 

men elkaar kan versterken in het voordeel van de ontwikkeling van de 

kinderen.  

 

  

2020 IN CIJFERS 
 

 Maandelijks deelname van 

tussen de 33 en 50 

peuters. 

 Maandelijks deelname van 

tussen de 26 en 54 

kleuters. 

 39 kinderen die het traject 

succesvol hebben 

afgerond. 

 8 thema’s aan bod 

geweest. 
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4. Jeugd- en Jongeren  

 
Een plek waar je jezelf mag zijn en ontdekken 

Dat is wat we met het jeugd- en jongerenwerk willen bieden. Een plek waar 

de jeugd van 6 t/m 18 jaar zich welkom voelt, gehoord en gezien wordt 

door de jongerenwerkers. Met activiteiten en ondersteuning die de jeugd 

laat ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn, waar ze van 

kunnen genieten. Maar ook advies, ondersteuning en bewustwording in 

allerlei zaken die voor jeugd en jongeren belangrijk zijn en vroegsignalering 

behoren tot de taken van het jongerenwerk. Kortom, een plek waar je jezelf 

mag zijn en ontdekken, om als volwaardig lid van de samenleving goed op 

te kunnen groeien.  
 

Jeugd- en jongerenwerk in Corona tijd 

Het bovenstaande bieden aan de jeugd was in Corona tijd een grote 

uitdaging. Diverse activiteiten in ons aanbod hebben we moeten 

annuleren. Denk aan de Roefeldagen, onze presentaties in het 

basisonderwijs, diverse kinderactiviteiten. Maar op andere gebieden zijn 

we creatief geweest.  
 

Online zichtbaarheid 

Online zijn we heel actief geweest met zo’n 11 verschillende challenges, 

variërend van Oud-Hollandse spelletjes tot rap-battles, gericht op de jeugd 

vanaf 12 jaar. We zijn zichtbaar geweest in diverse gemeentelijke 

campagnes (Slimmer Chillen = Corona Killen en de 1,5 meter campagne) 

om onze zichtbaarheid onder de jeugd te vergroten. Hierin is ook veel 

samenwerking geweest met onze collega-instellingen Pand 11 en de 

Fakkeldrager. Online kon veel samengewerkt worden, maar ook is er 

afstemming gezocht in wijze waarop we de kwetsbare jeugd wèl fysieke 

contactmomenten konden bieden.  

Op oudjaarsavond hebben we in samenwerking met de gemeente en de 

Fakkeldrager de jeugd een escaperoom aangeboden, om hen zo iets te 

bieden voor thuis.  
 

Buiten en thuisedities 

Diverse activiteiten hebben we online en in de buitenlucht aangeboden Zo 

is de tienersoos in het najaar online doorgegaan, hebben we in 

samenwerking met de Sinterklaascommissie diverse buitenactiviteiten 

georganiseerd en zijn de jaarlijkse HOPPA! Dagen aangeboden als een 

thuiseditie. De deelnemende kinderen kregen een tas thuis met activiteiten 

voor de hele week, en online kregen zij extra instructies en opdrachten.  
 

Ik wou jullie allemaal bedanken voor de hoppa dagen. Kimberley vond het 

ontzettend leuk. Was natuurlijk wat anders dan anders maar top geregeld. Vind dat 

jullie het erg leuk deden. 

Moeder over deelname aan de HOPPA! Dagen 

 

Kwetsbare jongeren 

Voor de kwetsbare groep jongeren, is het jongerencentrum ‘open’ 

gebleven in Corona tijd. Deze groep van enkele individuele jongeren 

konden bij de jongerenwerker aangeven wanneer zij behoefte hadden om 

even uit huis te kunnen. Op deze manier konden wij deze groep toch nog 

wat ruimte, aandacht en contacten met leeftijdsgenoten en  jongeren-

werker bieden, om eenzaamheid en depressie te voorkomen.  

 

In Coronatijd kon ik nog naar Hole-10, had ik een doel. Ik blijf er positiever door.  

Jongere (16 jr.) over het jongerencentrum in Coronatijd 

2020 IN CIJFERS 
 

Kinderwerk (6-12 jaar) 

HOPPA! Dagen: 25 

deelnemers 

Sinterklaas online, vrije 

deelname aan diverse 

activiteiten 

 

Tienerwerk (11-13 jaar) 

Ca. 135 unieke bezoekers 

Aantal contactmomenten 12 

fysieke openingsmomenten 

 

Jongerenwerk (12-18 jaar) 

97 unieke jongeren 

Ca. 3 contactmomenten per 

week (120 totaal) 

 

ALGEMEEN 
 

3 jongerenwerkers 

1 stagiaire MBO (SPW) 

1 stagiaire HBO (Social Work) 

7 vrijwilligers tienersoos 

4 vrijwilligers HOPPA! Dagen 

5 vrijwilligers Roefeldag Holten 

3 vrijwilligers Roefeldag Rijssen 

 

 

 

 

Visie Jeugd- en 

jongerenwerk 
 

In samenwerking met alle 

jongerenwerk organisaties in 

de gemeente, is in 2020 de 

beleidsnota en de visie voor het 

jeugd- en jongerenwerk tot 

stand gekomen. In 2021 zal 

hier een vervolg aan komen 

voor het uitvoeringsplan.  
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5. Volwassenen en Senioren 
 

2020: een moeilijk jaar voor kwetsbare burgers 

ViaVie Welzijn is er in de basis voor inwoners voor wie de dingen niet 

(meer) als vanzelfsprekend zijn. Doel is preventie: in een vroeg stadium 

een netwerk(je) aanbieden waarmee we willen voorkómen dat iemand in 

een sociaal isolement raakt.  
 

Hulp bieden doen we in de vorm van activiteiten. Een gezellig moment, iets 

om naar uit te kijken en (nieuwe) contacten opdoen. Is iemand nog redelijk 

vitaal, dan kan passend vrijwilligerswerk er voor zorgen dat iemand weer 

zijn draai vindt. Zijn deze dingen niet meer haalbaar, dan wordt er hulp op 

maat gezocht in de vorm van individuele vrijwilligers die ingezet worden 

voor ondersteuning en/of gezelschap. De vrijwilligers zijn daarbij de oren 

en ogen van de beroepskrachten en koppelen regelmatig signalen terug 

die opgepakt worden.  
 

Door de Corona-crisis die in maart begon, werd het uitvoeren van 

bovenstaande een flinke uitdaging. Bijna al onze activiteiten kwamen stil te 

staan, en onze vaste vrijwilligers moesten zich terugtrekken ter 

bescherming van de eigen gezondheid. Onze doelgroep die het in ‘normale 

tijden’ al moeilijk heeft, kreeg het extra zwaar. De meest dringende 

hulpvragen hebben we als team en met enkele vrijwilligers op kunnen 

vangen. Daarnaast zijn er veel initiatieven en activiteiten ontstaan in 

Corona tijd, die terug te lezen zijn in het hoofdstuk ‘Corona’.  
 

Geachte dames en heren, 

Hartelijk dank voor de beste wensen, vervat in uw begeleidend briefje, met de 

aankondiging van uw kaartenactie. Het is duidelijk dat met het klimmen van de 

jaren, familieleden en kennissen om je heen weg vallen. 

Dit heeft een leegte, waarin u met uw initiatief en de bereidwilligheid van vele 

volgers, voor opvulling zorgt. Juist in de periode van het jaar, die bij zoveel 

mensen, warme herinneringen oproept. Ik vind dit heel prijzenswaardig en zeg u, 

uw medewerkers(sters) en natuurlijk de kaartschrijvers(sters) van harte dank 

hiervoor. Ik hoop van harte dat wij met z’n allen zullen trachten bij te dragen aan de 

verwezenlijking van alle geuite wensen. 

Brief die wij kregen als dank voor de kerstkaarten actie.  

 

Senioren Op Eigen Kracht 

De doelstelling van Senioren Op Eigen Kracht (SOEK) is het in een vroeg 

stadium signaleren van risico’s op het gebied van eenzaamheid, 

zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Het eigen initiatief en de 

eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd om eventuele problemen 

te voorkomen, te verminderen of op te lossen. 
 

SOEK wordt uitgevoerd door middel van huisbezoeken bij zelfstandig 

wonende ouderen die 78 jaar zijn of worden in het jaar van bezoek.  

Begin januari zijn er in totaal 76 adressen verdeeld over 12 vrijwilligers. 

Vanaf maart zijn er helaas geen huisbezoeken meer geweest vanwege 

Corona.  
 

Samenwerkingen 

Binnen dit werkveld werken wij veel samen met andere partijen om zo 

goed mogelijk aan te sluiten op de hulpvragen van inwoners. Wij zijn 

betrokken bij het Sociaal VraagPlein: een mooie samenwerking tussen het 

vóórliggende veld en de WMO om instroom, naar duurdere zorg te 

voorkomen. Daarnaast zijn o.a. Evenmens, MEE IJsseloevers, Chr. 

Mantelzorg en Avedan belangrijke samenwerkingspartners in het 

signaleren van hulpvragen en ontwikkelen van activiteiten.  

2020 IN CIJFERS 
 

Activiteiten (aantal 

deelnemers): 

 Samen eten (3x) 144 

 Valentijnsmiddag 111 

 Beweegactiviteiten 63 

 Divers ontmoeting 55 

 Buurthuiskamers 73 

 Telefooncirkel  7 

 Activiteiten voor mensen  

met een verstandelijke 

beperking  43 
 

Activiteiten in Corona-tijd 

 6 koffieochtenden met 

totaal 41 deelnemers. 

 Belmaatje met 33 

koppelingen 
 

Bezorgacties: 

 Voorjaarsgroet: 250 kaarten 

 Kerstkaarten: 900 kaarten 

 Magazine Totzo!: 110 stuks 

 Plantjes voor deelnemers 

van de buurthuiskamers:  

72 stuks 
 

Diensten (aantal hulpvragen) 

 Begeleiding / vervoer / 

boodschappen 147 

 Begeleiding / vervoer in 

Corona tijd (door gratis 

taxivervoer)  9 

 Boodschappendienst in 

Coronatijd  6 

 Bezorging zelfbereide 

maaltijd  1 
 

Vrijwilligers 

Naast de 123 vaste vrijwilligers 

voor onze activiteiten en 

diensten, hebben zich tijdens 

de Corona periode 52 

vrijwilligers gemeld voor o.a. 

het project Belmaatje en de 

(digitale) boodschappendienst.  

 
   
 
  
 

 

SCHENKINGEN 
 

Müller Fresh Food Logistics 

B.V. uit Holten heeft € 250,00 

geschonken voor  de 

organisatie van de 

Valentijnsmiddag. 

 

Hedifonds heeft € 500,- 

gedoneerd waarvan materialen 

zijn aangeschaft om 

mondkapjes te maken. 
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6. ServicePunt Vrijwilligers 
 

Vrijwilligerswerk in Corona tijd 

2020 was een bijzonder jaar, in alle opzichten, maar zeer zeker ook wat 

betreft de vrijwillige inzet. Het was een jaar waarin Nederland massaal voor 

elkaar klaar stond, en de hulpinitiatieven als paddenstoelen uit de grond 

schoten!  
 

‘Nog nooit was de hulpbereidheid zó zichtbaar! De bereidheid om elkaar te  

helpen was hartverwarmend om te zien.’ 

Medewerker ServicePunt Vrijwilligers 

 

Maar ondanks dat er veel aanbod van hulp was, was de vraag naar hulp 

een stuk lager. En als er al vraag was, dan ging dat met name om de vraag 

naar een(klets)maatje, hulp bij huis-, tuin- en keukenklussen en hulp bij 

boodschappen doen. Daarnaast wisselden de landelijke maatregelen zo 

snel, dat we als organisatie continu op de actualiteit in moesten spelen en 

ons beleid aan moesten passen.  
 

Tijdens de eerste lockdown hebben we als organisatie vooral gekeken 

waar er hulp werd aangeboden en welke vragen er waren. Dit hebben we 

zoveel mogelijk geprobeerd samen te brengen. We hebben een overzicht 

gemaakt welke hulp waar te vinden was en we waren telefonisch en per 

mail bereikbaar voor alle vragen. Het reguliere vrijwilligerswerk is veelal 

komen te vervallen door Corona. Activiteiten werden stilgelegd, 

organisaties lieten ‘externen’ niet toe, vrijwilligers bleven thuis vanwege 

eigen gezondheid.  
 

We hebben vanwege de maatregelen niet onze ‘reguliere’ vrijwilligers 

kunnen spreken en kunnen bemiddelen. Ons werk heeft er in dit Corona 

jaar echt heel anders uit gezien.  
 

Toekomst in vrijwilligerswerk 

Dit schept ook kansen en mogelijkheden. Er is een nieuwe grote groep 

vrijwilligers die zich eenmalig of flexibel wil en kan inzetten. Om mee te 

gaan in deze trend, zullen organisaties en verenigingen hierop in moeten 

spelen. Dit vraagt een andere manier van kijken naar vrijwillige inzet en 

daar hopen we de organisaties én vrijwilligers de komende jaren in te 

kunnen ondersteunen.  
 

Met plannen voor 2021 voor een nieuwe naam en nieuwe vacaturebank, 

waarin we ons meer dan ooit willen profileren als organisatie die er voor 

iedereen is, zien we het nieuwe jaar positief en met nieuwe uitdaging 

tegenmoet. 
 

Overijsselse Vrijwilligers Prijs 

Eind november zijn in Rijssen-Holten de Overijsselse Vrijwilligers Prijzen 

uitgereikt. De verkiezing was dit jaar in verband met corona op een andere 

manier ingevuld en per gemeente konden 3 vrijwilligers of vrijwilligers-

groepen worden genomineerd. Voor Rijssen- Holten waren de 

genomineerden:  

- Mondkapjesgroep Rijssen, voor hun enorme inzet om aan het begin 

van de eerste lockdown heel veel mondkapjes te naaien.  

- Hetzelfde gold ook voor Mondkapjesgroep Holten, ook zij hebben erg 

veel mondkapjes genaaid met een grote groep vrijwilligers in de eerste 

lockdown.  

- Als derde was Jakob Visser genomineerd; hij is pas 14 jaar, maar al 

een paar jaar vrijwilliger bij de Diessenplas in Holten.  

2020 IN CIJFERS 
 

Bemiddeling  

 106 vacatures 

 53 aangemelde vrijwilligers 

 34 vrijwilligers succesvol 

bemiddeld 

 

Informatie en advies 

Er zijn 6 nieuwsbrieven 

verzonden met de volgende 

thema’s: 

 2 nieuwsbrieven over 

kennissessie ‘Werk aan de 

Vereniging’ 

 Corona: ondersteuning en 

maatregelen 

 Fondsenwerving en 

vrijwilligersvergoeding 

 NOV en vrijwilligers-

coördinatie 

 Rijssen-Holten Connect 

 SVH 

 Bijscholing en AVG 

 Vooraankondiging 

waardering en 

nieuwsbriefspecial over de 

waardering 

 

Deskundigheidsbevordering 

 Bijscholing voor kook-

vrijwilligers van het 

Hospice. 

 Andere scholingen waren 

in voorbereiding, maar 

hebben geen doorgang 

kunnen vinden.  
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Zij werden allen verblijd met een mooie bos bloemen en een waardebon en 

bedankt voor hun geweldige inzet.  

 

Waardering 

Afgelopen jaar hebben we gekozen voor een horecabon in samenwerking 

met lokale horecabedrijven. Dit om toch iets gezelligs aan te kunnen 

bieden aan de vrijwilligers en daarnaast de lokale horeca te ondersteunen. 

De bon kon opgehaald worden bij de kantoren van ViaVie Welzijn. Er 

hebben zich 1.535 vrijwilligers uit Rijssen aangemeld en 524 uit Holten 

(2.059 in totaal). Dit was boven verwachting, maar we zijn erg blij dat we in 

deze tijd zoveel vrijwilligers hebben kunnen bereiken. We hebben de bon 

helaas nog niet uit kunnen geven i.v.m. de geldende maatregelen.  
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7. Vluchtelingen 
 
2020: een uitdagend jaar 

Statushouders wegwijs maken in de wijze waarop zaken in Nederland 

geregeld zijn. Hen helpen bij het lezen en invullen van formulieren. Hen de 

helpende hand bieden bij de opbouw van hun leven in de gemeente. Hen 

informeren over de normen en waarden die in Nederland gelden. Het zijn 

taken die een groep vrijwilligers onder coördinatie van beroepskrachten 

van ViaVie Welzijn met enthousiasme oppakken, zodra nieuwkomers een 

huis toegewezen krijgen in de gemeente Rijssen-Holten. Vanwege de 

taalbarrière en cultuurverschillen altijd een positieve uitdaging. Het 

afgelopen jaar kwam hier corona als extra ‘’uitdaging’’ bij. 
 

Vluchtelingenwerk in Corona tijd 

Door de opgelegde maatregelen waren we genoodzaakt de hulp vanaf 

maart op een andere wijze te organiseren. Ontvangst op inloopspreekuren 

was niet altijd meer mogelijk. Door middel van het gebruik van digitale 

kanalen als een chatfunctie op de website of WhatsApp en het werken op 

afspraak, is het de vrijwilligers en beroepskrachten toch gelukt om ook in 

2020 die hulp te bieden aan statushouders die nodig is om een goede start 

te maken in de nieuwe woongemeente. Ondanks deze oplossingen, die tot 

verrassend goede resultaten hebben geleid, werd het directe contact erg 

gemist. Juist bij de begeleiding van statushouders is het van groot belang 

elkaar in de ogen te kunnen kijken en gebruik te maken van handen en 

voeten om zaken uitgelegd te krijgen.  
 

Naast contact op aanvraag door de statushouders, is er ook gebruik 

gemaakt van meerdere belrondes. Vrijwillige tolken namen contact op met 

de statushouders om na te gaan of er vragen waren op het gebied van 

administratie, regelzaken of corona. Extra informatie over corona en de 

maatregelen is ook in de eigen taal gedeeld via een afgesloten 

Facebookgroep. 

 
Bij ontvangst van uw woning in de gemeente Rijssen-Holten, helpt de  

ViaVie hen bij alle aspecten van uw leven. Ik vind deze hulp van de  

ViaVie erg belangrijk om een persoon zelfredzaam te maken of te worden. 

Mevrouw Ábdalla uit Syrië 

 

Het aanbod van Taal- en Huiswerkbegeleiding aan minderjarige status-

houders en de trajecten voor het tekenen van de Participatieverklaring zijn 

helaas in 2020 op een lager pitje gezet, omdat huisbezoeken en 

samenkomsten van groepen vanaf maart deels niet meer mogelijk waren. 

Het traject voor de Participatieverklaring  hopen wij in het jaar 2021 weer 

op te kunnen starten. Waar het mogelijk was volgens de richtlijnen te 

werken en waar vrijwilligers ingezet konden worden, is dit gebeurd. 
 

Samenwerking digitale vaardigheden 

Aan het eind van 2019 en het begin van 2020 is er vanuit de bibliotheek 

een samenwerking met vluchtelingenwerk gezocht. Middels de cursus 

Digisterker werd een groepje statushouders in de eigen taal digitaal 

vaardiger gemaakt, zodat zij zich met name op overheidswebsites beter 

kunnen redden.  

 
  

2020 IN CIJFERS 
 

 1 keer aanbod 

participatieverklarings-

cyclus aan groep van  

7 personen 

 2 keer aanbod 

participatieverklaring aan 

gezinsmigranten 

 9 koppelingen taal-en 

huiswerkbegeleiding 

 15 nieuwe  huishoudens 

begeleidt door 

integratiecoaches 

 

 

 

 

 
 

 
   
 
  
 

 

ALGEMEEN 
 

2 beroepskrachten 

1 stagiaire Associate Degree 

(social werken in de zorg) 

9 vrijwillige integratiecoaches 

5 vrijwillige tolken 

10 vrijwillige taal- en 

huiswerkbegeleiders 

3 vrijwilligers voor het 

aanbieden van de 

participatieverklaring 

4 overige vrijwilligers 
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8. Taalpunt 
 
Ook voor het Taalpunt was 2020 een bijzonder jaar. Helaas hebben we 

heel vaak niet kunnen doen wat we zo graag willen: de deelnemers 

ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal. Het oefenen met het 

spreken, lezen en schrijven. Bij het Taalcafé samenkomen en daar 

spelletjes doen, de Nederlandse taal oefenen en samen een kopje koffie 

drinken. Corona gooide roet in het eten en dat heeft veel invloed gehad op 

het samenkomen van de taalcoaches en deelnemers.  
 

Juist deze doelgroep heeft meestal ook moeite met de digitale 

vaardigheden, wat het contact via de digitale wegen bemoeilijkte. Bellen 

als je moeilijk Nederlands spreekt, appen of mailen als Nederlands 

schrijven niet gaat. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk contact te 

houden met de vrijwilligers, en zij op hun beurt met de deelnemers. Echter, 

zowel de moeite met de digitale wereld als de angst voor Corona 

betekende dat er veel trajecten stil kwamen te liggen. Ondanks dat er in de 

loop van het jaar enkele momenten zijn geweest, onder de geldende 

maatregelen, dat het Taalcafé weer open is geweest, zijn aan het einde 

van het jaar toch 21 deelnemers gestopt. Omdat trajecten zijn afgesloten, 

maar ook door Corona en de geldende maatregelen. Ook 5 taalcoaches 

zijn gestopt, en 10 taalcoaches tijdelijk. We hopen in 2021 weer 

mogelijkheden te hebben om de trajecten en het café weer op te starten.  
 

Taalpunt boekje 

Om meer te vertellen over het Taalpunt en wat we zoal doen, zijn we eind 

2019 gestart met het schrijven van een boekje. Hierin komen de 

deelnemers aan het woord en zij vertellen wat het Taalpunt en de taal-

coach voor hen betekenen. Een prachtig, indrukwekkend en ontroerend 

boekje wat heel duidelijk weergeeft hoe belangrijk het Taalpunt voor de 

deelnemers is.  
 

Dit boekje is in de week van Lezen en Schrijven aangeboden aan de 

burgemeester en de wethouder. Ook zij benadrukten hoe belangrijk het 

Taalpunt voor de gemeenschap is. 
 

Ik kom uit Syrie. 

Ik was juf werk in school. 

Ik was blij met mijn werk en ik houd van mijn werk.  

Plotseling komt oorlog. Het was jammer.  

Elke daag gehoord we klinkt vreemd. 

Mijn gezin is verschrikkelijk bang.  

Ik met mijn man beslissen gaan naar andere land.  

Ik met mijn man waren bang op mijn kinderen.  

Ik ben verdrietig op mijn land.  

Onze levens zijn veranderd.  

Is dat goed voor ons?  

Ik weet het niet? 

Toekomst voor ons in petto heeft?  

Measar, deelnemer van het Taalpunt 
 
 

Aandachtspunten voor 2021 
Het blijft nog steeds moeilijk om de laaggeletterde NT1 in beeld te krijgen 
en te bereiken. In de groeisessie met de stuurgroep is besproken dat we 
dit als speerpunt op gaan nemen voor de komende jaren. We moeten 
samen met de andere stuurgroepleden en betrokkenen gaan kijken hoe we 
het Taalpunt integraal in kunnen bedden in de gemeente. Daar zullen we 
ons de komende jaren dan ook op gaan richten. 
 

2020 IN CIJFERS 
 

Aantal deelnemers: 36 

3 NT1 en 33 NT2 deelnemers 

Aantal taalcoaches: 32 

8 daarvan ook actief in het 

Taalcafé 

 

Taalcafé Rijssen 

Ruim 35 unieke deelnemers 

maakten gebruik van het café, 

waarvan gemiddeld 15 

deelnemers per week. Er 

hebben 13 bijeenkomsten 

plaatsgevonden.  

 

Overlegvormen 

 4 bijeenkomsten met de 

Stuurgroep, waarvan 1 

bijeenkomst een 

groeisessie om de koers 

voor de komende jaren te 

bepalen. 

 3 bijeenkomsten van het 

Regionaal coördinatoren-

overleg.  

ALGEMEEN 
 

 1 coördinator (vanuit 

ViaVie Welzijn)  

 1 medewerker PR zaken 

(vanuit bibliotheek) 
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9. BuurtKracht 
 

2020 begon voor het onderdeel BuurtKracht voorspoedig. Er werden 

bijvoorbeeld volop activiteiten voor inwoners georganiseerd in het 

inlooppunt in de Oude Plus en deelnemers aan Kuier Deur wandelden 

wekelijks met elkaar en konden elkaar ontmoeten. Maar ook binnen dit 

werkveld stak corona een spaak in het wiel. Met de benodigde creativiteit, 

aanpassing en positiviteit heeft BuurtKracht in 2020 toch veel weten te 

bereiken en betekenen voor de inwoners van Rijssen-Holten. 
 

Buurt-krachtig tegen corona 

Om inwoners te stimuleren en activeren om iets voor hun naasten te 

betekenen konden zij in het voorjaar en aan het eind van het jaar een 

aanvraag indienen voor (financiële) ondersteuning om hun idee uit te 

voeren. Dit gebeurde onder de noemer ‘Buurt-krachtig tegen corona!’. In 

totaal hebben wij 14 corona-initiatieven kunnen ondersteunen, van 

mondkapjes naaien tot een droneshow en van een Koningsdag-ontbijt voor 

ouderen aan huis tot het maken van courgette soep voor hen die het op 

dat moment nodig hadden. 
 

Wat ging er wel door? 

Uiteraard is er in aangepaste vorm ook veel wel doorgegaan. Denk aan de 

Beste Buur Bokaal waarbij samen met de netwerkpartners Viverion en De 

Goede Woning alle 10 genomineerden aan huis een bloemetje ontvingen 

en in het zonnetje werden gezet.  
 

Er veel tijd gestoken in het bedenken hoe Burendag in 2020 op 

straatniveau georganiseerd kon worden. BuurtKracht betrok de 

middenstand er bij en zou de enthousiaste straten helpen en ondersteunen 

bij het organiseren van een leuke dag. In deze vorm kon het uiteindelijk 

toch niet doorgaan, maar er is samen met de Fakkeldrager wel een online 

straatbingo-activiteit voor in de plaats gekomen. Hier hebben rond de 15 

gezinnen aan deel hebben genomen. De bedachte formule zullen we in 

2021 opnieuw gaan uitproberen! 
 

We organiseerden in de decembermaand een wensenactie, en stonden 

met de BuurtKracht-bus op de verschillende markten om wensen die 

inwoners voor anderen hadden te inventariseren. Uiteindelijk heeft dit 16 

wensen opgeleverd die in vervulling zijn gegaan. 
 

Vanuit gezondheid en beweging zijn er in aangepaste vorm activiteiten 

georganiseerd. Denk aan Wereldmeiden, een beweegprogramma waarbij 

meiden met vluchtelingenachtergrond samen met meiden die bekend zijn 

met de Nederlandse sportwereld verschillende sport uit proberen en actief 

bezig zijn. Ook het wandelprogramma Kuier Deur ging van start, ditmaal in 

Rijssen. In totaal waren er 50 deelnemers, waarvan er 25 na de lockdown 

herstart zijn. 
 

’Het is zeker aan te raden, een goede opbouw in het wandelen, het is  

gezellig en kan iemand hoop bieden!’ 

Deelnemer Kuier Deur 

 

Vanuit Buurtkracht is er ook aandacht voor cultuurparticipatie. Helaas 

hebben er in 2020 vanwege de corona crisis geen culturele activiteiten 

plaatsgevonden. Wel weten vertegenwoordigers uit het lokale culturele 

werkveld de weg naar de cultuurcoach te vinden voor advies of 

ondersteuning: Muziekhus Holten, Muziekschool Rijssen e.o., 

Muziekvereniging Wilhelmina, Dagactiviteitencentrum Het Punt, De 

2020 IN CIJFERS 
 

 17 bewonersinitiatieven 

ondersteund 

 14 deelnemers 

Wereldmeiden 

 50 deelnemers Kuier Deur 

 11 vrijwilligers 

BuurtKlusKracht 

 

ALGEMEEN 
 

8 beroepskrachten 

3 buurtteams 

 

SAMENWERKINGS-

PARTNERS  

STUURGROEP 
 

 Carintreggeland 

 Zorgaccent 

 Evenmens 

 Diaconaal Netwerk 

 De Goede Woning 

 Viverion 
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erfgoed stichting de Coöperatie,  stichting Kunst & Cultuur, De Vereniging 

Beeldende Kunstenaars Holten (VHBK), Bibliotheek Rijssen-Holten, een 

particulier initiatiefneemster voor  een Creatieve Broedplaats  en de 

muzieksectie van scholengemeenschap de Waerdenborch.  
 

Zichtbaarheid 

Er is veel tijd en moeite gestoken in het communiceren van en informeren 

over wat BuurtKracht kan en doet, zowel richting inwoners als richting 

netwerkpartners  en gemeente. Zo is er een dynamische promotiefilm 

gemaakt waarin veel BuurtKracht-partners aan het woord komen en 

uitleggen wat de meerwaarde is van de samenwerking binnen BuurtKracht. 

Deze is in september tijdens een inspiratiesessie met de gemeenteraad 

vertoond en werd enthousiast ontvangen. Uiteindelijk heeft deze ook 

bijgedragen aan de verlenging van BuurtKracht t/m in ieder geval 2023!  
 

BuurtKlusKracht 

Ontwikkelen en ontginnen, ook dat is waar BuurtKracht voor staat. Zo is er 

een werkploeg ontstaan met de naam BuurtKlusKracht waarin deelnemers 

met een afstand tot de arbeidsmarkt, gepensioneerden of stagiaires, kleine 

klus- en groenwerkzaamheden verrichten bij (kwetsbare) inwoners of in 

opdracht van woningcorporaties, gemeente of andere 

organisaties/instellingen. Maar ook kunnen zij bijvoorbeeld ondersteuning 

bieden bij bewonersinitiatieven. Onder begeleiding van een vaste 

werkbegeleider gaat de werkploeg vanuit de standplaats De Hoge Esch in 

Rijssen op pad naar diverse wijken en buurten in Rijssen-Holten. 
 

Lokaal Sportakkoord 

De begeleiding en uitvoering van het Lokaal Sportakkoord is in 2020 onder 

de aanpak van Buurtkracht gekomen. 42 partijen, zoals sportverenigingen, 

onderwijs en zorg, hebben het akkoord ondertekend en staan achter de 

ambities die beschreven staan. Samen met een gevormde projectgroep en 

de ondertekenaars wordt er gewerkt aan sport- en beweegaanbod voor 

verschillende doelgroepen zoals kinderen met een beperking, 

statushouders en ouderen. Ook de organisatie van de Koningsspelen en 

het rookvrij maken van sportaccommodaties/parken wordt er onder 

geschaard. 
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10. Cultuureducatie 

 

De gemeente ontvangt met de provinciale subsidieregeling Cultuur aan de 

Basis een bedrag per basisschoolleerling voor cultuureducatie in het 

basisonderwijs. De coördinator cultuureducatie draagt zorg voor het 

inzetten van het budget voor: het aanbod van culturele activiteiten voor het 

primair onderwijs, activiteiten gericht op verdieping en implementatie van 

doorgaande leerlijnen cultuuronderwijs, activiteiten voor het nascholen van 

leerkrachten primair onderwijs en activiteiten die meerjarige samenwerking 

stimuleren tussen de school en de lokale culturele omgeving.  
 

De cultuurcoach organiseert overleg met alle 17 basisscholen 

Er zijn twee bijeenkomsten met de werkgroep cultuureducatie 

basisonderwijs geweest met gemiddeld 13 aanwezige vertegenwoordigers 

van de 17 basisscholen en één met vertegenwoordigers van de vijf 

schoolbesturen.  
 

De cultuurcoach biedt inhoudelijke ondersteuning en zorgt voor 

informatie voorziening aan onderwijs 

- Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) projecten in 2020 waren: 

o erfgoed leerlijn “leven op en langs de Regge in Rijssen”. Met vijf 

basisscholen en vijf erfgoedorganisaties, ondersteund door 

onderwijskundigen Zeeman & De Regt. 

o literatuurproject ‘Samen plezier met taal en literatuur’ in 

samenwerking met Bibliotheek Rijssen-Holten en Stichting 

Taalvorming is afgerond bij OBS De Salto in juni 2020 (zij houden op 

te bestaan). Per september 2020 worden gesprekken gevoerd om 

de pilot af te ronden met een andere basisschool in de gemeente.  

- 18 leerkrachten hebben zich opgegeven om gebruik te maken van de 

voor hen regionaal georganiseerde deskundigheidscarrousel “Cultuur in 

jouw Klas”. Vanwege Corona is een deel verplaatst naar 2021.  
 

De cultuurcoach draagt zorg voor centrale coördinatie 

- Er is een Cultuureducatiegids gemaakt met een overzicht van lokaal en 

regionaal aanbod.  

- 17 scholen maakten gebruik van activiteiten die door 33 aanbieders 

aangeboden werden. Scholen kozen minimaal één activiteit per groep. 

Ze waren vrij in hun keuze qua discipline en aanbieder.  

- Door de Corona-crisis en de lockdown zijn veel gastlessen en 

bezoeken uitgesteld en is een deel vervallen. Een aantal aanbieders 

hebben wel betaald gekregen ondanks dat zij de prestatie niet hebben 

kunnen leveren. Dit om financiële schade voor de culturele sector te 

beperken. 

- Het project ‘Kunstenmakertrofee’ van Stichting Kunst & Cultuur Holten 

is opgezet en deels uitgevoerd met de vier Holtense basisscholen. 

- Er is een evaluatie uitgevoerd op de 17 basisscholen over het 

gezamenlijke cultuureducatieprogramma 2017-2020. Uitkomst is 

positief en iedereen wil er mee door voor de volgende beleidsperiode. 
 

De samenwerking tussen ViaVie Welzijn, het culturele werkveld, de 

basisscholen, de regio en provincie wordt geborgd 

- Er zijn vier overleggen geweest met het regionale cultuurcoachnetwerk 

(Wierden, Hof van Twente, Twenterand, Raalte, Hellendoorn) en één 

online provinciaal cultuurcoach overleg, georganiseerd door Rijnbrink. 

- Er zijn drie (online) overleggen geweest met de provinciale 

Klankbordgroep Bestuurlijk kader onderwijs en cultuur.  

EVALUATIE 

CULTUUREDUCATIE 

2017-2020 
 

Hoe heb jij het Cultuureducatie-

programma van de 

basisscholen, met een gids en 

de cultuurcoach de afgelopen 4 

jaar ervaren?  

 Zeer positief  64% 

 Positief  36% 

 

Is het gelukt om dankzij het 

programma alle 

basisschoolkinderen goede 

cultuureducatie te geven?  

 Ja   73% 

 Weet ik niet  27% 

 

Alle 17 basisscholen en 1 

bovenschools bestuur  hebben 

meegewerkt aan de evaluatie 

van de Cultuureducatie. Enkele 

lossen reacties:  

 

‘Succes! We hopen van harte 

op een voortzetting van deze 

prachtige samenwerking!’ 

 

‘Kristina, bedankt voor je 

enthousiaste inzet en 

flexibele en overzichtelijke 

manier van werken.’ 
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11. Thuisadministratie 
 

Begin 2019 heeft  Humanitas afdeling Deventer haar Thuisadministratie uit 

de gemeente Rijssen-Holten teruggetrokken. Deze dienstverlening is vanaf 

dat moment ondergebracht bij ViaVie Welzijn. ViaVie Welzijn was al 

bekend met Thuisadministratie in de vorm van langdurige ondersteuning. 

Daarvan maakten met name ouderen gebruik die geen netwerk hebben. 
 

In 2020 is de Vrijwillige Thuisadministratie uitgegroeid tot een volwaardige 

poot van onze organisatie. Zowel burgers als professionele organisaties 

die in Rijssen-Holten actief zijn, weten ons steeds beter te vinden. 

Vrijwilligers worden ingezet vanwege hun kennis op specifiek vakgebied  

(bijvoorbeeld belastingen en toeslagen) of bij arbeidsintensieve zaken 

zoals bijvoorbeeld het ordenen en uitzoeken van tassen vol papieren ten 

behoeve van de schulddienstverlening.  
 

Ook zijn er spreekuren georganiseerd waarbij mensen worden geholpen 

met hun aanvraag kwijtschelding gemeentelijke heffingen en GBLT of 

bijvoorbeeld bij de belastingaangifte voor minima. De samenwerking met 

de afdeling Schulddienstverlening van de gemeente is intensiever 

geworden. De gemeente heeft een actieve rol in het voorkómen van 

complexe schulden door inwoners met een kleine betalingsachterstand in 

een vroeg stadium te benaderen en hulp aan te bieden. Er wordt steeds 

meer gebruik gemaakt van deze vorm van preventie. Door vrijwilligers als 

een soort van schuldhulpmaatje in te zetten krijgen mensen het gevoel er 

niet meer alléén voor te staan. Hulp van een vrijwilliger is laagdrempelig, 

ze hebben iemand die hen op een praktische manier ondersteunt. Vaak 

werkt de vrijwilliger náást een beroepskracht die tegelijkertijd op andere 

gebieden ondersteuning biedt. Inzet van een vrijwilliger van de 

Thuisadministratie heeft er regelmatig voor gezorgd dat iemand weer licht 

zag aan het eind van de tunnel. Vrijwilligers kunnen altijd terugvallen op 

een beroepskracht bij ViaVie Welzijn en/of een andere begeleidende 

organisatie. 

 
‘Dankzij de hulp van de vrijwilliger heb ik rust in mijn hoofd gekregen.  

Ik weet nu dat ik over een paar jaar helemaal schuldenvrij zal zijn. Alleén  

was ik hier nóoit uitgekomen.’ 

Deelnemer Thuisadministratie 

 

Punt van zorg is de toe nemende digitalisering. Deze  maakt dat er steeds 

meer mensen een beroep moeten doen op hulp. Mensen hebben 

bijvoorbeeld geen computer of printer thuis, beheersen de taal 

onvoldoende, zijn niet digitaal vaardig of zijn angstig om fouten te maken. 

Daar waar ze eerder met een formulier in de hand bij een loket terecht 

konden om de laatste vragen ingevuld te krijgen zijn ze nu afhankelijk van 

andere mensen met wie ze hun DigiD moeten delen. 
 

Thuisadministratie in Corona tijd 

De invloed van corona is bij de Thuisadministratie vooral terug te vinden in 

het feit dat de meeste afspraken op kantoor in een grote ruimte met dubbel 

beeldscherm hebben plaatsgevonden en het aantal huisbezoeken zoveel 

mogelijk is beperkt. Waar mogelijk zijn zaken telefonisch afgehandeld of 

door een beroepskracht opgepakt. Enkele vrijwilligers hebben zich tijdelijk 

teruggetrokken i.v.m. de gezondheidsrisico’s.  

 
 

2020 IN CIJFERS 
 

Vrijwilligers 

In 2020 waren er 24 vrijwilligers 

actief, in verschillende 

frequenties. Sommigen 

begeleiden 1 cliënt 1x per 

maand, andere meerdere 

cliënten, met meerdere 

afspraken per maand.  

 

Deelnemers 

Langdurige koppelingen:  27 

Eénmalige koppelingen:  75 

Kortdurende ondersteuning:55 

Voorbereiding WSNP:  9 

Nazorg WSN:   3 

 

Spreekuren 

 spreekuren belasting 

invullen voor minima:  70 

mensen 

 spreekuren kwijtschelding 

gem. heffingen en GBLT: 

122 (uitgebreide aanvraag) 

 spreekurenhulp bij 

overstap naar 

gezondverzekerd: 29 

 herinneringstelefoontjes 

naar verzekerden van 

Salland i.v.m. overstap 

gezondverzekerd: 80 
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12. Gastouderbureau 
 
Kinderopvang met een thuisgevoel  

ViaVie Welzijn Gastouderbureau is een kleinschalig gastouderbureau dat 

zich richt op de gemeente Rijssen-Holten en omgeving. Door onze 

kleinschaligheid kennen wij iedereen persoonlijk, waardoor wij flexibel in 

kunnen springen op vragen en een juiste opvangmatch kunnen maken 

tussen vraagouder en gastouder. Om kwalitatief goede opvang te kunnen 

bieden, worden de gastouders op actieve wijze ondersteund door het 

Gastouderbureau door middel van het aanbieden van scholing, helpen 

zorgdragen voor de goede randvoorwaarden op het gebied van veiligheid 

en gezondheid en het beschikbaar zijn voor vragen op pedagogisch 

gebied. Daarnaast verzorgt het Gastouderbureau de financiële 

administratie betreffende de opvang. 

 
Ik vond het heel prettig dat ze een goed beeld van ons gezin hadden; hoe  

we in de opvoeding staan, welke normen en waarden we belangrijk  

vinden. Met die informatie gaan ze op zoek naar een geschikte  

gastouder. Het was trouwens ook heel fijn dat iemand anders voor je  

opzoek gaat. Je bent zelf al druk genoeg! 

Ineke Bronsvoort, vraagouder en lid OuderCommissie 

 

2020 in cijfers 

- Eind 2020 waren er 21 actieve gastouders en 107 koppelingen. In 

2020 hebben we afscheid genomen van 2 gastouders. 

- In 2020 is de OuderCommissie 3 keer bijeen geweest. 

- 16 gastouders hebben deelgenomen aan de scholing ‘Themagericht 

werken’. 

- 13 gastouders hebben deelgenomen aan de EHBO-herhalingscursus. 

 

Het jaar 2020 was vanwege corona een bijzonder jaar waarin zowel de 

gastouders als het Gastouderbureau flexibel mee moesten bewegen met 

de maatregelen die de overheid oplegde. Zo werden de gezondheids-, 

veiligheids-  en hygiënische eisen aangescherpt. Daarnaast hebben enkele 

gastouders voor een bepaalde periode geen opvang geboden, vanwege 

sluiting van de kinderopvang als geheel. Alle gastouders stonden echter in 

deze periode wel open voor het bieden van noodopvang aan kinderen met 

ouders in een cruciaal beroep. Zo is de opvang waar mogelijk toch 

doorgelopen. Het Gastouderbureau is er samen met de gastouders in 

geslaagd om voor alle kinderen waarvoor het nodig was passende opvang 

te blijven bieden.  
 

De Wet Kinderopvang bepaalt dat overschotten en tekorten van het 

Gastouderbureau niet mogen worden toegerekend aan ViaVie Welzijn. 

Omgekeerd mogen subsidiegelden van ViaVie Welzijn niet aangewend 

worden voor het Gastouderbureau. Dat betekent dat de resultaten van het 

Gastouderbureau in een afzonderlijke vermogenspost in het jaarverslag 

worden opgenomen. 
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13. Sociaal Noodfonds 
 

De essentie van het Sociaal Noodfonds is dat in individuele, incidentele 

gevallen financieel kan worden bijgesprongen. En dan uitsluitend in die 

gevallen waar men voor steun niet bij andere bestaande instanties terecht 

kan. Het noodfonds is in geen geval bedoeld om structurele financiële 

steun te geven. In principe wordt de steun verleend in de vorm van een 

voorschot, dat naar draagkracht (renteloos) moet worden terug betaald.  
 

Het Sociaal Noodfonds beweegt mee met de vraag van de inwoner. In de 

meeste gevallen komt de vraag dan ook vanuit de inwoner zelf. Tijdens de 

corona-periode werd in samenwerking met een school geconstateerd dat 

er behoefte was aan de aanschaf van computers vanwege het plotselinge 

thuisonderwijs. Het Sociaal Noodfonds is hier actief op ingesprongen door 

deze mensen zelf te benaderen en over de mogelijkheden te informeren. 

 

 
14. Meldcode 
 
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt 

professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Dit door 

middel van het volgen van vijf vaststaande stappen; van signalering tot aan 

het eventueel doen van een melding. Organisaties stellen een eigen, bij de 

organisatie passende meldcode op, met als uitgangspunt het Basismodel 

wat opgesteld is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport.  

 

ViaVie Welzijn heeft als uitgangspunt: ‘Iedereen doet mee!’. In het geval 

van de meldcode slaat dit op 3 punten: 

- in de aanpak: zowel professionals als vrijwilligers zetten zich in bij het 

gebruik van de meldcode; 

- in betrokkenheid: samen met deelnemers, cliënten, ouders; 

- in recht: iedereen heeft het recht om mee te doen en hiervoor is 

veiligheid nodig. 

 

ViaVie Welzijn richt zich binnen de meldcode niet alleen op huiselijke 

geweld en kindermishandeling, maar ook aan grensoverschrijdend gedrag 

door beroepskrachten/vrijwilligers en tussen deelnemers/cliënten 

onderling. 

 

Een goede werking van de meldcode is alleen haalbaar als beroeps-

krachten en vrijwilligers op de hoogte zijn van de inhoud en werkwijze. 

Jaarlijks worden beiden geïnformeerd en waar mogelijk geschoold. In 2021 

zijn 4 nieuwe beroepskrachten geschoold in de meldcode. Daarnaast zijn 

alle beroepskrachten, vrijwilligers en deelnemers in de Week tegen geweld 

middels de mail, website en social media geïnformeerd over de meldcode. 

Doel hiervan was men op de hoogte te brengen dat er binnen ViaVie 

Welzijn gewerkt wordt met een meldcode en daarnaast voor de mensen 

die al bekend zijn met de meldcode een opfrissing. Er stonden ook 

(opfris)scholingen gepland voor zowel beroepskrachten en vrijwilligers. De 

wijze van scholing was gericht op het bij elkaar komen. Vanwege corona 

kon dit helaas niet doorgaan.  

 

Er is het afgelopen jaar, vanwege de coronamaatregelen, veel vanuit huis 

gewerkt en de contacten met inwoners hebben een andere inslag 

In het nieuws 
 

Ook in het nieuws werden de 

meldingen over huiselijk 

geweld behandeld. 

 

https://www.huiselijkgeweld.nl/a

ctueel/nieuws/2020/06/24/niet-

meer-meldingen-huiselijk-

geweld-tijdens-coronacrisis 

 

 

 

 

2020 IN CIJFERS 
 

 In 2020 is er 6 x een 

aanvraag toegekend, voor 

een totaal bedrag van  

€ 4.701,15.  
 

 In 2020 heeft het fonds 

een gift ontvangen van de 

Protestantse Gemeente en 

een anonieme gift. 

 
 

 

 

 

 

https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/niet-meer-meldingen-huiselijk-geweld-tijdens-coronacrisis
https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/niet-meer-meldingen-huiselijk-geweld-tijdens-coronacrisis
https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/niet-meer-meldingen-huiselijk-geweld-tijdens-coronacrisis
https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/niet-meer-meldingen-huiselijk-geweld-tijdens-coronacrisis
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gekregen (veelal meer op afstand; telefonisch en op kantoor). Hierdoor is 

het veel lastiger om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te 

herkennen; deze herken je juist in veel gevallen ‘achter de voordeur’.  

 

Landelijk gezien werd er verwacht dat er meer sprake zou zijn van huiselijk 

geweld in deze bijzondere tijd. Dit doordat men meer bij elkaar is en 

minder ruimte voor zichzelf op kan zoeken. Er zijn echter ook landelijk veel 

minder meldingen gedaan bij Veilig Thuis. Ook door het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn & Sport wordt aangegeven dat de reden hiervoor 

mogelijk ligt in het feit dat professionals minder samen zijn geweest met 

kwetsbaren. 
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Slotwoord 

 

‘Trots’ is het eerste woord dat in mij opkomt, als ik kijk naar de inzet van 

onze organisatie in dit moeilijke en voor velen ook verdrietige jaar. We 

waren genoodzaakt structureel te improviseren en mee te bewegen op de 

golven van het virus. Binnen alle beperkingen zoekend naar mogelijkheden 

om iedereen mee te kunnen laten doen, contact te houden met de 

samenleving en waardevolle initiatieven te ondersteunen.  
 

Ons streven is de maatschappelijke verbinder te zijn voor de samenleving 

met hierbij respect voor de diversiteit die zo kenmerkend is voor de 

gemeente Rijssen-Holten. Samenwerking is hierbij van groot belang, we 

kunnen het immers niet alleen. Deze rol dwingt ons buiten onze eigen 

kaders te denken en te handelen. Het afgelopen jaar zijn hier grote 

stappen in gezet, zoals blijkt uit dit jaarverslag. Maar er liggen zeker nog 

kansen en uitdagingen om hier verder in te groeien.   
 

De basis van de organisatie is goed. Hier hebben we de afgelopen jaren 

hard aan gewerkt. De organisatie is stevig qua structuur en financieel en 

inhoudelijk hebben we langdurige afspraken met onze grootste 

opdrachtgever kunnen maken, de gemeente Rijssen-Holten. Hierbij wil ik 

veel dank uitspreken in het vertrouwen dat we van hen gekregen hebben. 

De relatie is  goed, prettig, open en ook eerlijk. Met hierin respect voor 

ieders rol en verantwoordelijkheid.  
 

Trots ben ik ook op mijn collega’s; een prachtig team met veel kwaliteiten. 

In dit lastige jaar waarin we vooral via beeldbellen, Whatsapp, mail en 

telefoon contact met elkaar moesten houden, is iedereen doorgegaan met 

zijn werkzaamheden en bleef men elkaar inspireren om ondanks de 

uitdagingen toch klaar te kunnen staan voor de inwoners van Rijssen-

Holten. Met zorg voor elkaar, veel positiviteit en af en toe een traan, 

hebben we samen veel kunnen bereiken. Dank! 

Ook een dankwoord aan het bestuur dat volkomen belangeloos veel tijd en 

energie gestopt heeft in het inhoudelijk leiden van onze organisatie.  
 

En tot slot, maar zeker van veel waarde, ben ik ook trots op onze circa 230 

vrijwilligers. Zonder jullie geen ViaVie Welzijn. Heel veel dank voor jullie 

inzet en betrokkenheid. 
 

We kijken vooruit en bouwen verder aan de basis die er gelegd is. Het 

heeft ons gebracht waar we nu staan. Altijd kritisch, nooit berustend en 

vooral kijkend naar wat wél kan in plaats van niet. Dit alles met als motto 

‘Iedereen telt mee!’. 

 

Benjamin Beerthuis 

Directeur ViaVie Welzijn 
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Financieel 

 

Opnieuw zien we een gunstige ontwikkeling van het resultaat, de 

positieve lijn van de achterliggende twee jaar is in 2020 

gecontinueerd. 
 

Het was een bijzonder jaar. We begonnen vol energie en goede moed. We 

hadden veel op stapel staan. Uiteraard was het wel even flink schakelen 

toen we begin maart werden geconfronteerd met de eerste lockdown als 

gevolg van coronacrisis.  
 

We hebben dit bijzondere jaar geprobeerd om - zo goed en zo kwaad als 

dat het ging - zo veel mogelijk voor het welzijnswerk binnen onze 

gemeente te betekenen. Veel plannen kwamen toch goed van de grond. Al 

met al kunnen we met recht zeggen: ondanks Covid-19 hebben we veel 

bereikt.  

 

Begroting en jaarresultaat 2020 

Het begrote jaarresultaat 2020 bedroeg € 20.000,- en we zien in dit 

jaarverslag een realisatie van € 61.255,-. 
 

Een inhoudelijke toelichting op bovenstaande cijfers is opgenomen in de 

uitgebreide versie van het jaarverslag 2020. 
 

Voor de berekening van het ratio solvabiliteit (weerstandsvermogen, 

exclusief gastouderopvang) hanteren wij de volgende uitgangspunten. 

- de baten volgens de vastgestelde jaarbegroting uitgedrukt in een 

percentage van het eigen vermogen ultimo vorig jaar.   
 

Onze solvabiliteit bedroeg 20,9% per 1 januari 2020 (exclusief gastouder-

opvang). Op basis van het gerealiseerde jaarresultaat 2020 bedraagt de 

solvabiliteit per 1 januari 2021 26,7% (exclusief gastouderopvang).  
 

Het financiële beleid van onze organisatie is gebaseerd op minimale 

solvabiliteit van 32%. Dit willen we de komende jaren, in nauw overleg met 

onze belangrijkste opdrachtgever de gemeente Rijssen-Holten, bereiken.  
 

In 2020 is het in 2019 opgestarte project formulering van prestatie-indica-

toren en de wijze van het ’meetbaar’ maken van de resultaten afgerond. Dit 

heeft geresulteerd in een met de gemeente Rijssen-Holten afgesloten 

meerjarenprestatie-overeenkomst. Dit biedt ons een goede basis om 

straks, binnen het nieuwe “normaal”, de plannen weer op te pakken. 

 

Vooruitblik 2021 

De begroting 2021 laat, exclusief eventuele impact als gevolg van de 

coronacrisis, een positief resultaat zien waarmee we opnieuw een bijdrage 

kunnen leveren aan de gewenste ontwikkeling van de minimale solvabiliteit 

voor onze organisatie. 
 

Zoals elders in dit jaarverslag genoemd zullen als gevolg van de 

coronacrisis mogelijk niet alle geplande prestaties in 2021 gerealiseerd 

kunnen worden.  
 

In nauw overleg met gemeente Rijssen-Holten zullen ook andere dan 

geplande werkzaamheden uitgevoerd worden. Op het moment dat 

geplande activiteiten niet worden uitgevoerd zijn er begrotings- en 

kasstroomtechnisch geen inkomsten maar ook geen uitgaven.  
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Voor zover nu bekend verwachten wij dat de financiële gevolgen van de 

coronacrisis voor het begrotingsjaar 2021 beperkt zullen zijn en dat dit 

continuïteit van onze organisatie niet in gevaar zal brengen. 
 

De impact van de coronacrisis op de Gastouderopvang is naar verwachting 

eveneens beperkt. De bestemmingsreserve van het gastouderbureau is 

toereikend om een financiële tegenvaller op te vangen. 

 

Wim Pijffers 

Penningmeester 
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Jaarrekening 2020 

 

Balans per 31 december 2020 
 
  

 
 

 
 
 

Activa 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Immateriële activa

Immateriële activa 10.959 -               

Vaste activa

Materiële vaste activa 31.739 11.596

Vlottende activa

Debiteuren 3.712 2.983

Overlopende vorderingen en overlopende activa 12.546 9.605

16.257 12.588

Liquide middelen 623.956 541.946

Totaal activa 682.912 566.130

Passiva 

Eigen vermogen

Algemene reserve 213.273 159.698

Bestemmingsreserve investeringen 10.500 10.500

Bestemmingsreserve verkregen uit keukenopbrengst 41.547 41.547

Bestemmingsreserve personeelsrisico 20.000 20.000

Bestemmingsreserve innovatie 10.000 -               

Bestemmingsreserve gastouderopvang 60.478 62.798

355.798 294.543

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 6.327 10.508

Belastingen en premies sociale verzekeringen 48.732 43.676

Vooruitontvangen subsidies 113.250 96.873

Overige schulden en overlopende passiva 158.804 120.531

327.113 271.587

Totaal passiva 682.912 566.130

Resultaatbestemming 

 

Het resultaat in 2020 zijnde € 

61.255 positief wordt als volgt 

bestemd: 

 

Dotatie € 53.575  aan de 

algemene reserve. 

 

Vorming bestemmingsreserve 

innovatie € 10.000. Deze 

bestemmingsreserve is 

gecreëerd om in te kunnen 

springen/projecten te kunnen 

ontwikkelen, voortkomend uit 

de samenleving. 

 

Onttrekking € 2.320 aan 

bestemmingsreserve 

gastouderopvang. 

 

Het resultaat van 2020 levert 

een goede bijdrage aan de 

beoogde solvabiliteit van 32%. 

De solvabiliteit, exclusief 

bestemmingsreserve 

gastouderopvang, stijgt met 

5,8% en komt hiermee op 

26,7%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                           Jaarverslag ViaVie Welzijn 2020 25 

 

Staat van baten en lasten 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

2020 2020 2019

resultaat begroting resultaat

Baten € € €

Subsidies 772.754 762.200 710.008

Projecten 229.666 243.300 212.893

Bijdrage deelnemers 74.381 95.300 112.662

Overige opbrengsten 43.923 32.100 30.166

Som van de baten 1.120.724 1.132.900 1.065.729

Lasten

Salarissen 747.363 723.800 673.871

Overige personeelslasten 35.947 44.800 47.381

Huisvestingskosten 72.221 74.800 92.229

Afschrijvingen materiële vaste activa 6.433 6.000 4.448

Organisatiekosten 68.248 75.700 83.257

Uitvoeringskosten 129.279 187.800 120.039

Som van de lasten 1.059.491 1.112.900 1.021.225

EXPLOITATIERESULTAAT 61.233 20.000 44.504

Financiële baten 22 0 43

RESULTAAT 61.255 20.000 44.547

Toelichting op de staat van 

baten en lasten 

 

Subsidie Servicepunt 

vrijwilligers.  

De gemeentelijke 

vrijwilligerswaardering kon 

geen doorgang vinden op de 

wijze zoals voorgaande jaren is 

georganiseerd. Gekozen is 

voor een tegoedbon, te 

besteden bij de plaatselijke 

horeca. De belangstelling 

hiervoor was enorm. 

Financiering werd gerealiseerd 

uit in het verleden en uit 2020 

gereserveerde overschotten 

van de subsidie 

deskundigheidsbevordering 

vrijwilligers.  

 

Door Corona hebben we veel 

activiteiten moeten annuleren. 

Dit is o.a. te zien in de bijdrage 

deelnemers. 

 

De overige opbrengsten zijn 

hoger dan begroot. Dit is 

verkregen door goedkeuring 

van de aanvraag compensatie 

transitievergoeding zieke 

werknemer, door het UWV. 

 

Het vele thuiswerken en het 

ontbreken van een 

personeelsuitje heeft ertoe 

geleid dat de overige 

personeelslasten lager zijn dan 

begroot. 

 

In samenspraak met de 

stuurgroep is een deel van het 

uitvoeringsbudget van 

Buurtkracht opgenomen op de 

balans onder nog uit te voeren 

subsidie activiteiten. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 

verminderd met daarover berekende lineaire afschrijvingen, die op de 

verwachte economische levensduur worden gebaseerd. 
 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van 

noodzakelijke geachte voorzieningen voor oninbaarheid.  
 

Subsidies 

Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in 

het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. De 

subsidiebeschikkingen zijn  door de subsidieverstrekker per balansdatum 

in de staat van baten en lasten verantwoord. 
 

Bestemmingsreserves 

Aan de reserve gastouderopvang wordt jaarlijks de voordelige saldi 

gedoteerd en de nadelige saldi onttrokken. Overige dotaties of 

onttrekkingen met betrekking tot andere reserves geschieden op initiatief 

van het bestuur. 
 

De reserve uit keukenopbrengsten is verkregen uit de netto opbrengst van 

keuken/bar uit het voormalig dorpshuis de Boschkamp. Deze reserve is 

verworven door met name vrijwilligers zonder gebruik van subsidiegelden. 

Deze reserve is vrij te besteden. 
 

De reserve gastouderopvang is gevormd voor het afzonderlijke 

administreren van de activiteiten van het gastouderbureau om te 

verantwoorden dat gemeentelijke subsidies niet worden gebruikt voor 

gastouderopvang. 
 

De reserve investeringen is gevormd voor investeringen ten behoeve van 

de toenmalige verhuizing naar de Rozengaarde en wordt gehandhaafd 

voor investeringen in de toekomst. 
 

De reserve personeelsrisico is gevormd om tegenvallers in verzuim op te 

kunnen vangen nu het eigen risico van de verzuimverzekering met ingang 

van 1 april 2020 is verhoogd naar 65 dagen. 
 

De reserve innovatie is in 2020 gevormd voor ontwikkeling van nieuwe 

projecten. 
 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en de kosten en 

andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra 

zij voorzienbaar zijn. 
 

Baten 

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te 

brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde diensten onder 

aftrek van kortingen.  
 

Afschrijvingen 

Eventuele boekwinsten en –verliezen bij verkoop van materiële vaste 

activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
 

Overige kosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het 

verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  

Toelichting algemeen 

 

De jaarrekening is opgesteld in 

overeenstemming met de in 

Nederland algemeen 

aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en 

richtlijn voor kleine organisaties 

zonder winststreven (RJK C1), 

die zijn uitgegeven door de 

raad voor de verslaggeving. 

 

De jaarrekening is opgesteld in 

euro’s. 

 

Activa en passiva worden 

gewaardeerd tegen nominale 

waarde, tenzij een andere 

waarderingsgrondslag is 

vermeld. 
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WNT-verantwoording 2020 

 

Op 1 januari 2013 is de Wet 

normering topinkomens (WNT) 

in werking getreden. De WNT 

is van toepassing op Stichting 

ViaVie Welzijn. Het voor 

Stichting ViaVie Welzijn 

toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 

2020 € 201.000 (Algemeen 

bezoldigingsmaximum). 

 

Bezoldiging 

De directeur heeft in 2020 een 

bezoldiging ontvangen. De 

leden van het bestuur van 

Stichting ViaVie Welzijn 

hebben geen bezoldiging 

ontvangen over het jaar 2020.  

 

  

 

 

 

 

 

Bezoldiging topfunctionarissen

B. Beerthuis

Functiegegevens Directeur

Dienstverband 2020 1/1 tot 31-12

Deeltijdfactor in fte. 0,89

Dienstbetrekking ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 69.105€     

Beloning betaalbaar op termijn 6.580€      

Subtotaal 75.685€     

Individueel toepasselijke bezoldigingsmax. 178.890€   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -€          

Totaal 75.685€     

Reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan N.v.t.

Gegevens 2019 B. Beerthuis I. Hiddink

Functiegegevens Directeur Directeur

Aanvang/einde dienstverband 1/9 tot 31/12 1/1 tot 31-12

Deeltijdfactor in fte. 0,89 0,89

Dienstbetrekking ja ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 22.584€     66.370€     

Beloning betaalbaar op termijn 2.221€      6.562€      

Subtotaal 24.805€     72.932€     

Individueel toepasselijke bezoldigingsmax. 57.481€     172.444€   

Totaal bezoldiging 2019 24.805€     72.932€     


