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VOORWOORD 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Noaberschap. Een stichting die 
werd opgericht in 1995 en zich ten doel heeft gesteld mensen die in een 

sociaal isolement zijn geraakt, of mensen die in een isolement dreigen te 
raken, te ondersteunen. Net als overal in ons land hebben we ook in 

Appingedam te maken met kwetsbare mensen van alle leeftijden. Deze 
regio is van oudsher bekend met het begrip noaberschap. En dat is 

precies wat wij in praktijk proberen te brengen:  hand- en spandiensten 
verrichten voor mensen, jong of oud, die – soms tijdelijk-  wel wat 

ondersteuning kunnen gebruiken. Ruim 30 vrijwilligers zetten zich in om 

hun mede-Damsters te ondersteunen. Ze tonen een grote betrokkenheid 
en steken veel van hun tijd in het ondersteunen van hun “noabers”.  Ze 

zorgen voor vervoer naar arts of ziekenhuis. Maandelijks worden er 
koffieochtenden georganiseerd in de Franse School waar mensen elkaar 

kunnen ontmoeten. Klusjes in en om het huis worden gedaan. En veel 
vrijwilligers bezoeken regelmatig iemand die in een sociaal isolement 

dreigt te raken. Zo vormen zij de schakel tussen hen en de samenleving. 
Een klein beetje hulp en ondersteuning kan vaak een groot verschil 

maken. En daarin ligt de kracht van de organisatie: dingen die zo klein 
lijken, maken voor veel mensen vaak zo’n groot verschil. 

 
Naast de 30 vrijwilligers zijn er 6 bestuursleden die verantwoordelijk zijn 

voor het goed functioneren van het Noaberschap. De enige betaalde 
kracht die werk verricht voor het Noaberschap is de coördinator. Zij 

ondersteunt de vrijwilligers en maakt een nauwkeurige afweging als het 

gaat om een goede “match” te verwezenlijken tussen hulpvrager en 
hulpverlener. In 2016 waren we gelukkig nog in staat de coördinator voor 

8 uren per week te betalen.  Nu er van overheidswege wordt gestimuleerd 
dat mensen langer thuis blijven wonen, wordt er vaker een beroep gedaan 

op de vrijwilligers. En onze vrijwilligers worden af en toe geconfronteerd 
met complexe problematiek. Het is dan ook van wezenlijk belang dat de 

vrijwilligers de ondersteuning krijgen waarop ze recht hebben.. 
 

In 2016 heeft het Noaberschap weer voor veel mensen een helpende hand 
kunnen bieden. We hopen dat we dat ook in 2017 kunnen blijven doen.  

 
Onze welgemeende dank gaat uit voor allen die ons, in welke vorm dan 

ook, hebben ondersteund, zodat we onze doelstelling konden 
verwezenlijken. 

 

Appingedam, maart 2017 
 

Els Jansen, voorzitter 
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1. ALGEMEEN 

 
1.1 Het Noaberschap 

Het woord Noaberschap staat voor burenhulp. Burenhulp was vroeger een 

vanzelfsprekende hulp in momenten van nood.                                                    
De samenleving is individualistischer geworden en de overheid stimuleert 

zelfredzaamheid en zelfregie. Men moet nu in staat zijn zelf de hulp te 
zoeken die men nodig heeft.                                                                                             

Het nadeel van deze individualistische samenleving is, dat mensen die 
door omstandigheden niet in staat zijn om dit voor zichzelf te organiseren, 

alleen komen te staan. Deze mensen hebben weinig tot geen sociale 
contacten en weten de weg naar de professionele hulpverlening niet te 

vinden. Voor hen wil het Noaberschap er juist zijn.      

                                                                                                                

Enkele oorzaken waardoor mensen in een isolement terecht kunnen 
komen, zijn: lichamelijke of psychische klachten, weinig of geen sociale 

vaardigheden, verslavingen, financiële problemen, moeite hebben om een 
sociaal netwerk op te bouwen, verlies van partner, vriend of familielid 

door echtscheiding of overlijden, meemaken van traumatische ervaringen 

en door verlies van diverse vaardigheden geen gebruik maken van de 
voorzieningen die er zijn.    

                                                                                                                  
Een sterk aandachtspunt van het Noaberschap was en is: isolement 

voorkomen en waar mogelijk op te heffen. Dit betreft alle leeftijden en er 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende groepen in de 

samenleving; iedereen is welkom met een hulpvraag.                                                                                                  
Stichting Noaberschap Appingedam beweegt mee op de visie van de 

overheid: zelfregie waar het kan en ondersteuning waar noodzakelijk. Dit 
alles zonder het welzijn van het individu uit het oog te verliezen.                                  

 

1.2 Doelstelling 

 
De doelstelling van het Noaberschap is, mensen die in een 

sociaal isolement verkeren contact en hulp bieden, zodat 

hun isolement doorbroken wordt en zij weer kunnen 
participeren in de samenleving. 

 

Dankzij de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers kan het bestuur eraan 

werken om bovenstaande doelstelling te verwezenlijken. 
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2.    ORGANISATIE    

 
2.1 Bestuur 

Het bestuur van de stichting  bestond op 1 januari 2016 uit zes personen, 

die uit verschillende maatschappelijke organisaties kwamen. 
 

Samenstelling van het bestuur van Stichting Noaberschap 
Appingedam per 1 januari 2016: 

 
Voorzitter:  E. Jansen 

Secretaris:  A.van Bostelen-Bierling    activiteiten 
Penningmeester: A. Scheper       

Lid:   M.A.Star-Kroesen      notulist 
Lid:   C.Dijkman-Pilon      pr 

Lid:   B.Zwart 
 

Per 1 januari 2016 hebben we afscheid genomen van dhr. S.H. Veenstra, 
die vanaf de oprichting penningmeester van de stichting was. 

 

2.2. Coördinatie 
Ook in 2016 is middels een samenwerkingsverband met SW&D de 

coördinator 8 uur per week werkzaam voor Stichting Noaberschap 
Appingedam (hierna te noemen het Noaberschap). 

Het Noaberschap heeft rond de 30 vrijwilligers; ieder is op zijn/haar 
manier actief en haalt daar voldoening uit. Een kwart van deze vrijwilligers 

heeft een noaber die wekelijks bezocht wordt. Regelmatig wordt door de 
coördinator gecheckt of de hulpvrager alles naar wens vindt gaan. Maar 

ook of de vrijwilliger het allemaal  aan kan en er ook plezier aan beleeft, 
onder het motto: wat je uitstraalt krijg je terug. Uiteraard zijn de 

vrijwilligers, die deze kwetsbare groepen ondersteunen, gescreend.  
De vrijwilligers zijn gemiddeld rond de 65 jaar; we zouden dan ook graag 

wat jonge actieve vrijwilligers willen werven en hebben daar ook 
regelmatig gesprekken over met uitkeringsinstanties. Via bijvoorbeeld NL 

DOET proberen we ook bekendheid te verwerven onder jongeren. 

De hulpvragen aan het Noaberschap worden complexer, in de zin van 
langdurigheid en de toenemende zorgafhankelijkheid. Overleg met andere 

hulpgevers is dan ook een must, uiteraard altijd in overleg met de 
hulpvrager. Dit overleg is belangrijk om een adequate hulpverlening te 

garanderen. Een uitgangspunt is ook om de hulpvrager vroegtijdig en 
laagdrempelig hulp te bieden om zodoende, zoveel als mogelijk en 

verantwoord, de hulpvrager op de nulde lijn te houden. 
In 2016 is er: 

- 14 keer een zorgoverleg bijgewoond 
- 6 keer een vrijwilligersvergadering begeleid. Deze vergaderingen 

  worden ook benut voor deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers.  
  Ook is de coördinator aanwezig bij de bestuurs-vergaderingen. 

- 42 keer een individueel gesprek met een vrijwilliger gevoerd. 
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Vrijwilligers worden ook gevraagd om bijeenkomsten te bezoeken zoals de 

Damster Zorgavond met als doel op de hoogte te blijven van de lokale 
ontwikkelingen.  
 

2.3. Vrijwilligers 
Stand per 31 december 2016: 30 vrijwilligers. Dit is exclusief de 

bestuursleden. 1 vrijwilliger biedt ondersteuning betreffende ICT-vragen 
Voor zowel hulpvragers als ter ondersteuning van het Noaberschap. Deze 

vrijwilliger is op afroep beschikbaar. 7 vrijwilligers zijn vertrokken door 
diverse persoonlijke omstandigheden. 

Er zijn 6 vrijwilligersvergaderingen georganiseerd inclusief 
deskundigheidsbevordering.  

In mei is er een fietsuitje georganiseerd voor de vrijwilligers en het 
bestuur om hen te bedanken en de cohesie te bevorderen. 

Globale werkzaamheden vrijwilligers:  
• Respijtzorg d.m.v. bezoeken zodat mantelzorger even weg kan 

• Respijtzorg i.v.m.  kortdurende ziekte 

• Autovervoer van en naar zorginstellingen 
• Autovervoer sociale ritten 

• Autovervoer in het kader van respijtzorg 
• Doen van boodschappen 

• Kleine klussen in en om huis 
• Sociale activering 

• Ondersteuning bij administratie 
• Kantoorteam 

• Activiteitenteam 
• Organiseren koffieochtenden 

Bezoekwerk vrijwilligers: 
•12 vrijwilligers hebben regelmatig bezoeken afgelegd en/of 

   boodschappen gedaan 
• 9 vrijwilligers wekelijks 

• 44 keer per 14 dagen  

• in totaal zijn er door vrijwilligers 405 sociale bezoeken afgelegd bij  
  noabers. 

Het kantoorteam heeft diverse activiteiten. Leden van dit team zorgen 
ervoor dat het Noaberschap bereikbaar is voor vragen. Ook zijn er twee 

‘achterwachten’ voor dringende vragen buiten de vaste openingstijden. 
Verder zijn de activiteiten van dit team: 

• Uitnodigingen koffieochtenden maken en rondbrengen 
• Organisatie koffieochtenden en daarbij het vervoer 

• Uitnodigingen vrijwilligersvergaderingen maken en rondbrengen 
• Verslaglegging vrijwilligersvergaderingen 

• Activiteitencommissie 
Het zou goed zijn als het kantoor vaker geopend kon zijn, maar helaas 

zijn de financiële middelen ontoereikend. De tijd en energie, die de 
organisatie nu moet steken in het op orde houden en verwerven van de 

financiën, zou men liever besteden aan het ondersteunen van de 

Damsters die dat nodig hebben. 
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3.    ACTIVITEITEN.    

 
  

3.1 Koffieochtenden                                                                                                                                               

Iedere eerste dinsdagmorgen van de maand is er een “koffieochtend” voor 
onze doelgroep. Het doel hiervan is sociale contacten/netwerk opbouwen 

en nieuwe ideeën opdoen, voor bijvoorbeeld hobby’s.                                                                                                                     
Er worden sprekers uitgenodigd, spelletjes gespeeld, zoals bingo, en 

kaarten of voorjaars- en kerstbakjes gemaakt.                                                                                                       
Deze ochtenden worden verzorgd door vrijwilligers en worden door 

gemiddeld 33 personen bezocht. Aan deze ochtenden zijn geen kosten 
verbonden (behalve koffie) en als dat nodig is worden de bezoekers door 

vrijwilligers gehaald en gebracht.                                                         
In 2016  zijn er 11 koffieochtenden georganiseerd met diverse 

onderwerpen zoals: presentatie door een medewerker van de 
Oogvereniging, oude liedjes zingen, informatie over geneesmiddelen (door 

de plaatselijke apotheker) Grunneger mörgen, Damster Zorgbalie, 
optreden ‘Jopke Nainhoes”, spelletjes en bloemstukjes maken.                                                                               

Voor het vervoer van en naar de koffieochtenden waren 11 vrijwilligers 

beschikbaar. Ze hebben plm. 140 bezoekers vervoerd. 
 

3.2. Aanvragen/diensten 
In 2016 zijn door de coördinator 36 complexe hulpvragen gehonoreerd. 

Het vraagt een grondige voorbereiding en consultatie bij o.a. professionals 
om de juiste vrijwilliger op de juiste hulpvraag te zetten. Er waren meer 

hulpvragen dan in 2015. Ook in 2016 vroeg de afhandeling meer tijd 
omdat er sprake was van complexe problematiek. Er werd dus meer tijd 

aan één hulpvraag besteed.  
Deze hulpvragen betroffen incidentele hulpvragen, dus buiten de reguliere 

dienstverlening om zoals vervoer koffieochtenden, boodschappen halen, 
het vaste bezoekwerk/respijtzorg. 

Hulpvragen incidenteel:   
verhuizing    4  

vervoer medische instelling 88   

vervoer sociaal   6   
administratie   5   

klussen    128   
boodschappen incidenteel 156   

spreekuurbezoek    49   
inzet respijtzorg   22   

schilderwerk   5   
kleine klussen   98   

huisbezoek    44 
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Onderstaand figuur geeft de incidentele hulpvragen weer. Deze vragen kwamen 
telefonisch, per mail, via de website of het spreekuur binnen. 
 

 
 
Naast incidentele geregistreerde hulpvragen waren er de volgende vrijwilligers-
activiteiten: 

 Wekelijks boodschappen doen 
 Structuur geven aan de dag 
 Regelmatig klusjes doen 

 Folderbeheer uitvoeren 
 Helpen bij invullen van formulieren  

 Helpen de administratie op orde te houden 
 Bezoeken afleggen                             

 Helpen bij versterken van het netwerk van hulpvragers 

Het Noaberschap heeft verschillende samenwerkingsverbanden die niet 
officieel zijn vastgelegd, maar ondersteunend zijn om de doelstelling van 

het Noaberschap uit te dragen. 
 

3.2.1 Hoe heeft men het Noaberschap bereikt? 
De hulpvrager, diens familie of een professional neemt meestal contact op 

met het Noaberschap. Men heeft onze folder gelezen of één van de 
diverse krantenartikelen. Ook via mond-tot-mond-reclame is men op ons 

attent gemaakt en via het contactformulier op de website is een beroep op 
het Noaberschap gedaan. 

Verder zijn er vanuit diverse instanties, die deelnemen aan het 
Platformoverleg Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorgondersteuning, 

doorverwijzingen geweest. Ook het Noaberschap is vertegenwoordigd in 
dit Platform. 
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3.3 Respijtzorg 

Mantelzorgers kunnen ondersteuning vragen van een vrijwilliger. Zo kan 
de vrijwilliger bijvoorbeeld de zorg overnemen bij korte afwezigheid. 

Over het algemeen is het Noaberschap gericht op het doorbreken van 

isolement en heeft het Noaberschap te maken met alleenstaanden. Toch 
heeft het Noaberschap ook dit jaar mantelzorgondersteuning geboden.  

22 keer is door onze vrijwilligers respijtzorg verleend. 
 

3.4 Promotie van het Noaberschap 
Regelmatig verschijnen er artikelen van het Noaberschap in de 

regiobladen. Ook wordt bekend gemaakt in de regiobladen wanneer onze 
koffieochtenden zijn. 

Onze Nieuwsbrief is in het voorjaar samengesteld en uitgekomen. 
Door middel van deze Nieuwsbrief houden wij onze donateurs en sponsoren 

op de hoogte van onze activiteiten. Er staan bijdragen in van het bestuur, 
de vrijwilligers en/of de coördinator.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



9 

 

4.    FINANCIËN 

 
4.1   Subsidie 

Stichting Noaberschap wordt gesubsidieerd door de gemeente 

Appingedam. 
 

4.2   Sponsoren 
Bovendien heeft de stichting een aantal sponsoren. 

Dat waren in 2016: 
 Stichting SNS Fonds Eemsmond 

•   v/h St. Nieuwe Spaarbank Appingedam (bijdrage enkele jaren vooruit 
     betaald) 

 
4.3    Donateurs 

Stichting Noaberschap Appingedam wordt ondersteund door ongeveer 100  
donateurs. 

Ook in 2016 heeft het Noaberschap acties ondernomen om meer 
donateurs en extra giften te verwerven’ 

 

4.4   Fondsenwerving 
Stichting Noaberschap probeert o.a. via fondsenwerving aan extra 

financiële middelen te komen. 
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5.   TENSLOTTE  

 
Stichting Noaberschap Appingedam hoopt ook in 2017 haar doelstelling, 

zoals beschreven op pagina drie, te realiseren.  

 
Het bestuur, de vrijwilligers en de coördinator zullen daar weer hard aan 

werken!  
 

 
Het bestuur van Stichting Noaberschap Appingedam. 
 


