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Beste lezer, 

 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.  

 

Dit jaar stond niet in het teken van het organiseren van activiteiten waardoor bezoekers met elkaar in 

contact konden komen. Door COVID-19 waren we gedwongen om op een andere manier te laten zien dat 

wij onze bezoekers niet vergeten. In het begin van 2020 werden we verrast met een prachtige donatie van 

Benno Brouwer en Raimond Epping, hierdoor waren we in staat om op een andere manier dan we gewend 

zijn aan onze bezoekers te denken. Het bestuur heeft onze bezoekers zes maal verrast met een bezoekje 

en gesprekje aan de deur, zie onderstaand. Meerdere keren zijn we benaderd om, samen met onze acties, 

namens een andere organisatie iets te verzorgen voor onze bezoekers. Wij zijn dan ook blij met deze 

samenwerking! Helaas, doordat we geen Samen op Zondag konden organiseren waren we ook niet in de 

gelegenheid om in oktober ons vijfjarig bestaan te vieren. Maar dit gaat zeker gebeuren wanneer het 

samenzijn weer mogelijk is! 

 

 

 

 

Jeanine Schaling 

Voorzitter Coalitie Erbij Woudenberg 

www.coalitieerbijwoudenberg.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coalitieerbijwoudenberg.nl/


 
 

 

Jaarverslag 2020           

    

Sinds 2013 is de Coalitie Erbij Woudenberg, verder te noemen de Coalitie, actief om eenzaamheid op de 

kaart te zetten en zoveel als mogelijk tegen te gaan.  

Vanaf 2015 is de Coalitie een stichting. Het bestuur van de stichting bestaat per 31-12-2019 uit drie 

personen:  

Jeanine Schaling, voorzitter,  

Leida Hofland – de Kruijff, penningmeester 

Marian Smit, secretaris 

 

Activiteiten 

Samen op Zondag 

Een van de belangrijkste activiteiten van Coalitie Erbij Woudenberg is de Samen op Zondagmiddagen. Het 
doel van de deze middagen is als volgt: elke tweede zondagmiddag van de maand wordt er een 
bijeenkomst georganiseerd onder de naam: Samen op Zondag. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor 
eenieder die het gezellig vindt om deel te nemen aan deze bijeenkomsten, waardoor de bezoekers met 
elkaar in contact kunnen komen en hiermee een invulling te geven aan de (stille/eenzame) zondag. Bij elke 
bijeenkomst wordt er een activiteit aangeboden, georganiseerd door de vrijwilligers.  

De middagen worden gemiddeld bezocht door 25-30 personen, en er zijn circa vijf vrijwilligers aanwezig 

alsmede minimaal één bestuurslid. De meeste bezoekers zijn vaste gezichten geworden en kijken elke 

maand weer uit naar de gezellige middag in het Cultuurhuis.  

2020 is een bijzonder jaar geworden. In december 2019 werd er wereldwijd melding gemaakt van een 
bijzonder virus in China, niet wetende dat dit virus de hele wereld over zou gaan, genaamd Covid-19. 

Dit virus heeft er voor gezorgd dat de Coalitie Erbij alle activiteiten vanaf maart 2020 heeft moeten stop- 
zetten. Dus geen Samen op Zondag, geen Samen Bewegen, geen jubileum activiteiten ivm het vijfjarig 
bestaan van Samen op Zondag. 

Wij hebben in 2020 tweemaal Samen op Zondag kunnen organiseren. 

In januari hebben wij een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Onder het genot van  een hapje en een 
drankje hebben we een film gezien over Oud Woudenberg die veel herinneringen opriep bij de 
aanwezigen. 

In februari hebben we helaas de bijeenkomst moeten afblazen omdat er die middag een zware storm over 
Nederland trok. 

In maart hebben we een gezellige middag gehad met het optreden van Zeven Tinten Grijs, de inmiddels 
alom bekende zanggroep van zeven grijze heren. 

 

 

 



 
 

Echter hebben wij niet stil gezeten en regelmatig onze trouwe bezoekers verrast met een bezoekje. 

In maart hebben wij onze vaste bezoekers en vrijwilligers verrast met een zak paaseieren.  

De Camp heeft een “soepactie” georganiseerd en soep gemaakt voor de voedselbank en voor de 
bezoekers van Samen op Zondag. Diegenen die het niet zelf konden ophalen kregen het thuis op veilige 
afstand aangereikt. 

In april hebben wij een flyer rondgebracht “Hup in de benen” met daarin tips om in beweging te blijven. 

Al onze bezoekers hebben een tegoedbon ontvangen om te besteden bij een lokale ondernemer. 

In oktober hebben wij onze bezoekers een klein zakje bonbons gebracht. 

In december hebben wij bij de vaste bezoekers en vrijwilligers een Kerstroos gebracht. Behalve onze eigen 
actie hebben wij tekeningen afgegeven die gemaakt waren door leerlingen van groep 3 van het Koningin 
Juliana kindcentrum. Medewerkers van de Gemeente Woudenberg hoorden hiervan en hebben gevraagd 
of wij ook een mondkapje wilden uitdelen. 

Ook hieruit blijkt weer dat verbinden, hetgeen één van de uitgangspunten van de Coalitie is, in daden wordt 

omgezet. 

 

Financieel overzicht 

Inkomsten  Uitgaven  

Banksaldo 1-01-2019 2.508,66   

    

Subsidie 1.800,00 Huur Cultuurhuis 339,65 

Bijdragen bezoekers 145,00 Bankkosten 175,19 

Sponsorbijdrage 1.250,00 Website 382,60 

  Kosten activiteiten 755,13 

  Diversen 299,37 

    

    

Totaal inkomsten 3.195,00 Totaal uitgaven 1.951,94 

    

  Banksaldo 31-12-2019 3.751,72 

    

    

Totaal inkomsten + 
banksaldo 

5.703,66 Totaal uitgaven + eind 
banksaldo 

5.703,66 

 

Subsidie gemeente  € 1.800,00 

Huur Cultuurhuis         € 339,65 

Bankkosten          € 175,19 

Website          € 382,60  

    € 1.800,00      € 897,44 

 

Terug te betalen aan de gemeente € 1.800,00 -/- € 897,44 = € 902,56 

 



 

 



 
 


