Jaarverslag over 2021
Ons Jaarverslag 2020 eindigde met het uitspreken van de hoop dat we het volgende jaar vrij
zouden blijven van het virus maar, helaas, ook in 2021 waren gezamenlijke activiteiten maar
in beperkte mate mogelijk. Geplande contactbijeenkomsten konden daarom niet doorgaan.
Gelukkig konden de meeste leden hun werkzaamheden, met aanpassing aan de
coronaregels, blijven uitvoeren zodat de zorgbehoevende medemens er niet al te veel onder
heeft hoeven te lijden.
Het bestuur van de VHVO vergaderde in 2021 zeven keer, in eerste instantie afwisselend bij
bestuursleden thuis en in het najaar in het Raadhuis, waar meer mogelijkheden bestonden
om afstand te bewaren.
Behalve aan de gebruikelijke zaken heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de
vernieuwing van de statuten vanwege het in werking treden van de nieuwe Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en het verkrijgen van de ANBI-status. In de Algemene
Ledenvergadering van 9 november 2021 stemden de leden in met deze statutenwijziging.
Aansluitend werden de leden van de VHVO benaderd om één van hun contactpersonen te
machtigen de organisatie te vertegenwoordigen in de Algemene Ledenvergadering.
Op verzoek van het bestuur heeft SKN informatie vergaard over de WBTR die relevant kan
zijn voor de leden van de VHVO en via ons secretariaat is deze informatie doorgegeven aan
de leden.
Na langdurig beraad ging uiteindelijk de website www.wegwijsinoisterwijk.nl in de lucht. Op
initiatief van de VHVO en de gemeente en beheerd door een werkgroep van de VHVO kwam
deze sociale kaart tot stand. De penningmeester van de VHVO “trekt” deze beheergroep.
Het bestuur heeft hierover overlegd met de betrokken wethouder en ambtenaren. Daarbij
werd vooral gesproken over de samenhang tussen deze digitale sociale kaart, Loket
Wegwijs en het gemeentelijk promotietraject “Voor Elkaar”.
Na raadpleging van de leden werd in het najaar besloten te stoppen met de Vrijwilligers
Academie. Duidelijk werd dat met name de grotere organisaties voor hun eigen opleiding
kunnen zorgen en de kleinere veelal wel landelijke contacten hebben. Als er vragen naar
cursusmatige opleidingen komen dan kan dat met medewerking van Contourde Twern
worden opgepakt.
Op 29 juni kon nog wel de Algemene Ledenvergadering worden gehouden in Tiliander waar
een drietal nieuwe leden zich presenteerden. Felicitaties waren er voor drie van onze leden
die op Koningsdag benoemd waren tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, te weten
Els Mommers-Van Tuijl, Jan Daem en Piet Gelden.
Wil de Kort werd benoemd tot nieuw bestuurslid van de VHVO.
Op 5 oktober werd toch nog de Themabijeenkomst “Signaleren van Sociale Problemen”
georganiseerd in Tiliander. Het thema bleek zeer actueel, de behandeling van het thema
door de inleider, Juliëtte Boog, sloeg niet bij iedereen aan. Een vervolg is nodig.
Aansluitend aan de ALV van 29 juni en 9 november werden Contactbijeenkomsten
gehouden die goed werden bezocht. Tijdens de laatste Contactbijeenkomst werd besloten
de komende Contactbijeenkomsten vooral te richten op samenwerking en onderlinge
uitwisseling van ervaringen.
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