JAARVERSLAG 2021

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg. Ook dit jaar waren wij
genoodzaakt om danig rekening te houden met het COVID-19 virus. Slechts tweemaal konden wij
een Samen op Zondag-bijeenkomst laten plaatsvinden. Verder konden geen gezamenlijke
activiteiten worden georganiseerd. Wij bedanken onze vrijwilligers die desondanks ons trouw zijn
gebleven en ook weer net zo blij waren dat we in september van start konden gaan.
Ook dit jaar hebben wij onze vaste bezoekers diverse malen verrast met een bezoekje en een
praatje aan de deur, hetgeen altijd gepaard ging met het uitreiken van een attentie.
Wij hopen dat 2022 een jaar zal worden waarin wij elkaar weer iedere maand zullen zien!

Jeanine Schaling, voorzitter
www.coalitieerbijwoudenberg.nl

Jaarverslag 2021
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 uit drie personen:
Jeanine Schaling, voorzitter,
Leida Hofland – de Kruijff, penningmeester
Secretaris: vacature

Activiteiten
Samen op Zondag
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.
Opnieuw een bijzonder jaar vanwege Covid-19.
Wij hebben in 2021 helaas slechts tweemaal Samen op Zondag kunnen organiseren. In september konden wij
eindelijk, na anderhalf jaar, weer starten. Wat was iedereen blij! Het was ontroerend te zien hoe onze bezoekers
genoten van elkaars gezelschap. Uiteraard werd er streng op toegezien dat iedereen was gevaccineerd, een
genezen-verklaring had of een recent testbewijs.
Feestje
In oktober konden wij ons vijf + één jaar vieren. Wat een gezellige middag was het. De voorzitter blikte terug naar het
ontstaan, in 2013, van wat eerst de Coalitie tegen Eenzaamheid heette. Toen in 2015 “eenzaamheid op de kaart
stond” werd besloten om te starten met Samen op Zondag. Hiervoor werd de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg
opgericht. Ook wethouder Marleen Treep blikte terug naar de voorbije jaren en naar hetgeen er zoal is georganiseerd
door de Coalitie. Dit werd mooi in beeld gebracht door een zeer uitgebreide presentatie van foto’s, samengesteld door
Eric Schaling. Muzikaal werd de middag onvermoeibaar omlijst door Martin Rellum, voorafgegaan door Arnold en
Klaske Keller. Arnold en Klaske zongen twee liederen: één over eenzaamheid en een lied dat door hen speciaal was
geschreven om Eric en Jeanine en alle andere betrokkenen te bedanken voor de mooie bijeenkomsten door de jaren
heen. Martin bracht er een ongedwongen sfeer in en onze plaatselijke AH had al het lekkers gesponsord.
Groot was de teleurstelling dat wij opnieuw genoodzaakt werden om vanaf november de deuren gesloten te houden
vanwege het oplopend aantal besmettingen van het COVID-19 virus.

Financieel overzicht
Inkomsten
Banksaldo 1-01-2019

Uitgaven
3.751,72

Subsidie
Bijdragen bezoekers
Sponsorbijdrage

1.800,00
170,00

Huur Cultuurhuis
Bankkosten
Website
Kosten activiteiten
Diversen

Totaal inkomsten

1.970,00

Totaal uitgaven

1.602,10

Banksaldo 31-12-2019

4.119,62

Totaal uitgaven + eind
banksaldo

5.721,72

Totaal inkomsten +
banksaldo

Subsidie gemeente

5.721,72

181,50
180,69
435,00
292,46
512,45

€ 1.800,00

Huur Cultuurhuis

€ 339,65

Bankkosten

€ 175,19

Website

€ 382,60
€ 1.800,00

€ 897,44

Over 2020 terug te betalen subsidie aan de gemeente € 1.800,00 -/- € 897,44 = € 902,56

Subsidie gemeente

€ 1.800,00

Huur Cultuurhuis

€ 181,50

Bankkosten

€ 180,69

Website

€ 435,00
€ 1.800,00

€ 797,19

Over 2021 terug te betalen subsidie aan de gemeente: € 1.800,00 -/- € 797,19 = € 1.002,81

