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VOORWOORD 

 
Voor u ligt het Jaarverslag van de Stichting Noaberschap. 

In dit jaarverslag wordt u uitgebreid geïnformeerd over de activiteiten die het 
Noaberschap in 2019 heeft verricht. 
  

Sinds 1995 is het Noaberschap actief in Appingedam. Noaberschap betekent letterlijk 
burenhulp. Velen doen dagelijks of wekelijks iets voor elkaar. Het is een mooi 

gegeven dat mensen voor elkaar klaar staan. 
 
Soms lukt het mensen door omstandigheden niet om hulp voor zichzelf te 

organiseren, ze staan er (soms tijdelijk) alleen voor. Het Noaberschap is er juist voor 
die mensen.  

Enthousiaste vrijwilligers hebben veel werk verzet zoals  bezoekwerk, vervoer en 
begeleiding van mensen naar het ziekenhuis in Scheemda, doen van kleine klussen in 
en om het huis, boodschappen doen. Ze verleenden een aantal keren respijtzorg 

(zodat de mantelzorger even weg kan).  
De vrijwilligers hebben  hard gewerkt aan de uitvoering van de doelstelling van onze 

organisatie: Noaberschap bieden aan mensen, die - soms tijdelijk - wel wat 
ondersteuning kunnen gebruiken. 
Daarnaast organiseert het Noaberschap maandelijks een koffieochtend met een 

spreker of een gezellige activiteit. Deze ochtenden worden goed bezocht en zijn 
bedoeld voor een ieder die, samen met anderen, gezellig wil koffiedrinken en nieuwe 

mensen wil ontmoeten.  
 
We hebben het de laatste jaren steeds drukker gekregen. Zo ook in 2019: het aantal 

hulpvragen is fors gestegen en daarnaast complexer geworden. 
Dit is te zien in de cijfers: t.o.v. 2018 is het aantal hulpvragen toegenomen met 322, 

van 919 naar 1241 hulpvragen.  
Daarom is professionele ondersteuning een noodzaak. Hiervoor is voor  
4 uur per week een coördinator werkzaam voor het Noaberschap. Zij beoordeelt 

hulpvragen en maakt een zorgvuldige afweging om een goede “match” te maken 
tussen vrijwilliger en hulpvrager. Zij ondersteunt de vrijwilligers en vervult een 

spilfunctie in onze organisatie. 
 

Samen met de inzet van vrijwilligers, coördinator, de financiële steun van gemeente, 
sponsoren en donateurs gaan we de uitdaging aan om de komende jaren ons werk 
voort te zetten.  

 
Namens het bestuur, maart 2020 

Marga Star 
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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. Noaberschap  wordt steeds 
belangrijker in deze veranderde samenleving waar participatie centraal staat.                                                    

Voor kwetsbaren is de samenleving complexer geworden. De overheid stimuleert 
zelfredzaamheid en zelfregie. Hulpvragers worden geacht zelf de hulp te zoeken die 
men nodig heeft.                                                                                                       

Het lastige van de huidige samenleving is, dat mensen die door omstandigheden niet 
in staat zijn om dit voor zichzelf te organiseren, alleen komen te staan. Deze mensen 

hebben vaak een klein netwerk en weten de weg naar de professionele hulpverlening 
niet te vinden. Voor hen wil het Noaberschap er juist zijn.                                                                                                                      

Er zijn een aantal oorzaken waardoor mensen in een isolement terecht kunnen 

komen, zoals: verlies van werk, 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. Ook het meemaken van traumatische ervaringen en het 
verlies van vaardigheden zorgen ervoor dat men niet kan participeren zoals gewenst 

en maakt daardoor geen gebruik 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 uiteraard en er wordt er geen 
onderscheid gemaakt tussen geloof, ras of afkomst. Iedereen die een hulpvraag heeft 

is welkom.                                                                                                    
Stichting Noaberschap Appingedam beweegt mee op de visie van de overheid: 

zelfregie waar het kan en ondersteuning waar het nodig is. Dit alles zonder het welzijn 
en de zelfredzaamheid van de hulpvrager 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 de enthousiaste vrijwilligers kan  het Noaberschap eraan werken 
om bovenstaande doelstelling te verwezenlijken. 
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2.    ORGANISATIE    
 
2.1 Bestuur 

Het bestuur van Stichting Noaberschap  bestond op 31 december 2019 uit vijf 
personen, die uit verschillende maatschappelijke organisaties kwamen. 

 
Samenstelling van het bestuur van Stichting Noaberschap Appingedam per  

31 december 2019 
voorzitter:  vacant 
Secretaris:  A.van Bostelen-Bierling    activiteiten 

Penningmeester: A. Schuur       
Lid:   M.A.Star-Kroesen       notulist 

Lid:   C.Dijkman-Pilon      pr 
Lid:   B.Zwart 
 

 
2.2. Coördinator 

In 2019 is, middels een samenwerkingsverband met SWD, de coördinator 4 uren per 
week werkzaam voor Stichting Noaberschap Appingedam (hierna te noemen het 
Noaberschap). Dat zijn 2 uren minder per week dan in 2018; helaas is deze maatregel 

nodig vanwege het tekort aan financiële middelen.  
Het Noaberschap heeft op 31 december 2019 30 vrijwilligers, waarvan er 5 

bestuursleden zijn. Twee vrijwilligers zijn om diverse redenen gestopt met het 
vrijwilligerswerk. Eén vrijwilliger is dertien jaar vrijwilliger geweest voor het 
Noaberschap. 

Erg blij zijn we met de inzet van de vrijwilligers en ondanks het feit dat de druk op 
vrijwilligers groter wordt is de inzet maximaal.  

De druk op de vrijwilligers wordt groter doordat er langzaamaan minder vrijwilligers 
beschikbaar zijn, maar de hulpvragen en de complexiteit toenemen. Dit vraagt een 
grotere deskundigheid van de vrijwilligers. Daarom wordt er tijdens de 

vrijwilligersvergaderingen gewerkt aan deskundigheidsbevordering. 
Ongeveer een kwart van de vrijwilligers heeft een Noaber die wekelijks wordt bezocht. 

De coördinator checkt op regelmatige basis of de hulpvrager alles naar wens vindt 
gaan. Gekeken wordt of de vrijwilliger nog past bij de hulpvraag. Daarnaast wordt ook 
aan de vrijwilliger gevraagd of hij/zij het nog kan opbrengen en er nog plezier aan 

beleeft, onder het motto: wat je uitstraalt krijg je terug.   
 

De vrijwilligers zijn gemiddeld rond de 68 jaar; we willen dan ook graag wat jonge 
actieve vrijwilligers werven. Daarom is er een samenwerking met leerlingen van het 
Noorderpoort in Appingedam aangegaan. Deze leerlingen zetten zich ieder jaar 

belangeloos en zeer enthousiast in via NL Doet. Het vrijwilligersuitje werd in 2019 ook 
verzorgd door leerlingen van het Noorderpoortcollege uit Appingedam.  

Zoals genoemd, worden de hulpvragen aan het Noaberschap complexer, in de zin van 
langdurigheid en de toenemende zorgafhankelijkheid.  

Zo nodig wordt er, uiteraard met toestemming van de hulpvrager, overleg gevoerd 
met instanties, o.a. de Wmo, Maatschappelijk Werk, om de hulpvrager zo goed 
mogelijk van dienst te zijn en de juiste hulp te geven. Dit overleg is belangrijk om een 

adequate hulpverlening te garanderen.  
Daarnaast werkt het Noaberschap nauw samen met de ASWA. 

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.  

Daarom is er in 2019 52 keer een overleg geweest met andere partijen. 
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2.3. Vrijwilligers 

Stand per 31 december 2019: 
Er zijn 25 vrijwilligers actief, dit is exclusief de 5 bestuursleden.  

2 vrijwilligers zijn vertrokken.   
Er zijn zeven vrijwilligersvergaderingen georganiseerd inclusief deskundigheids-
bevordering. Eén keer per jaar wordt er een uitje georganiseerd voor de vrijwilligers 

en het bestuur met als doel het bevorderen van cohesie. 
De vrijwilligersvergaderingen worden benut om ervaringen uit te wisselen, kennis op 

te doen en van elkaar te leren. Op iedere vrijwilligersvergadering is er altijd een 
bestuurslid aanwezig om de vrijwilligers op de hoogte te houden van de stand van 
zaken binnen het Noaberschap. De coördinator is de voorzitter van deze 

vergaderingen.  
Op regelmatige basis wordt er, tijdens de vrijwilligersvergaderingen, een organisatie 

uitgenodigd voor deskundigheidsbevordering. In 2019 is o.a. aan de orde geweest: 
• Mantelzorgondersteuning  
• Casus 

• Limiet aan inzet vrijwilligerswerk 
• Omgaan met conflicten 

Onderstaand een voorbeeld van een casus  
 

1. Man en vrouw worden door vrijwilliger vaak samen thuis aan tafel aangetroffen en er wordt 

dan even gepraat over gezondheid van beiden en of er hulp nodig is. 

Man is een fervent sigaartjesroker en vraagt tijdens een zeer strenge winterdag met sneeuw 

en ijzel of de vrijwilliger ook even een doosje sigaartjes kan halen. Hij geeft geld mee.  

Als nu blijkt dat de man COPD heeft en onder behandeling is voor longkanker?  

Doen of niet doen? Waarom wel waarom niet? 

 

2. Vrijwilliger gaat geregeld op bezoek bij  ouder echtpaar dat niet mobiel is. Hij spreekt vaak 

met hen samen maar treft ze ook wel eens alleen, in de keuken (vrouw) of in het 

schuurtje(man).  

De mensen zijn altijd thuis en de vrijwilliger komt nooit voor een dichte deur als hij een klusje 

doet. 

Op een dag ontmoet hij de man  in het schuurtje. “Ga even zitten”, vraagt  de man en zegt 

pardoes: “Jij mag alle gereedschap hier in het schuurtje hebben als ik er niet meer ben. Dat is 

omdat je van alles voor ons doet. Mijn vrouw vindt het ook goed”.  

Hoe reageer je hierop?? 

Enkele dagen later zegt de man dat je even de sleutel van het schuurtje moet dupliceren, 

zodat jij als vrijwilliger erin kunt, mocht er wat gebeuren. Hoe reageer je? 

 

Bovenstaande casus is gebaseerd op een bestaande gebeurtenis en besproken op de 
vrijwilligersvergadering! 

In 2019 is er 62 keer een individueel gesprek met een vrijwilliger gevoerd op verzoek 
van de vrijwilliger.  
Vrijwilligers worden ook uitgenodigd om bijeenkomsten te bezoeken, zoals de 

Damster Zorgavonden, met als doel op de hoogte te blijven van de lokale 
ontwikkelingen.  
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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 
• Ophalen van voedselpakket  
• Doen van boodschappen 

• Kleine klussen in en om huis 
• Sociale activering 

• Kantoorteam 
• Activiteitenteam 
• Organiseren van koffieochtenden  

 
Bezoekwerk vrijwilligers: 

- Zes vrijwilligers hebben regelmatig bezoeken afgelegd en/of boodschappen gedaan 
- In totaal zijn er door de vrijwilligers 385 sociale bezoeken afgelegd bij Noabers 
De vrijwilligers van het  kantoorteam voeren diverse activiteiten uit. Zij zorgen er o.a. 

voor dat het Noaberschap, drie keer per week, bereikbaar is voor vragen.  
Er zijn twee  “achterwachten” beschikbaar voor dringende vragen buiten de vaste 

openingstijden. Zij zijn slechts één keer gebeld buiten kantoortijd. Het Noaberschap is 
ook tijdens alle vakanties bereikbaar.  
 

Ook zorgt het kantoorteam voor: 
• De financiële en administratieve afhandeling van de koffieochtenden 

• De registratie van hulpvragen 
• Aannemen van hulpvragen en zo nodig daarop actie ondernemen 
• Uitnodigingen koffieochtenden maken en rondbrengen 

• Organisatie koffieochtenden en daarbij het vervoer regelen 
• Uitnodigingen vrijwilligersvergaderingen rondbrengen 

• Verslaglegging vrijwilligersvergaderingen 
• Deelnemen aan de activiteitencommissie 
In 2018 heeft  het Noaberschap de openingstijden verruimd naar drie dagdelen. Het 

Noaberschap is nu bereikbaar op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend.  
Het is jammer dat de organisatie zoveel tijd moet steken in het op orde houden en 

verwerven van de financiën. Wij zouden liever de tijd en energie 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 gedaan, bingo gespeeld, kerstbakjes 

gemaakt enz.                                                                                                       
Deze ochtenden worden verzorgd door vrijwilligers en werden in 2019 door gemiddeld 
23 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 2019 zijn er 11 koffieochtenden georganiseerd met diverse onderwerpen zoals: 

presentatie over Taalhuis/Laaggeletterdheid, oude liedjes zingen, voorlichting 
Veiligheid in en om huis, mondharmonica-orkestje,  Grunneger mörgen, bingo, quiz, 
spelletjes. 5 vrijwilligers hebben 11 keer het vervoer verzorgd voor de koffieochtend 

van het Noaberschap. 
  

3.2. Aanvragen/diensten 
In 2019 zijn door de coördinator 68 complexe hulpvragen gehonoreerd. Het vraagt 
een grondige voorbereiding en consultatie bij o.a. professionals om de juiste 

vrijwilliger in te zetten. Er waren meer hulpvragen dan in 2018; ook in 2019 vroeg de 
afhandeling meer tijd omdat er sprake was van complexe aanvragen. Er werd meer 

tijd aan één hulpvraag besteed.   
Niet alle hulpvragen kunnen door vrijwilligers afgehandeld worden; een goede en 
volledige intake is een must.  

Hulpvragen incidenteel in 2019: 
verhuizing    3   

vervoer medische instelling 368   
vervoer sociaal   28   
administratie   12   

klussen    188   
boodschappen incidenteel 58 

boodschappen structureel 204  
spreekuurbezoek    138   
inzet respijtzorg   42   

schilderwerk    5 
kleine klussen   128 

huisbezoek    67 
totaal    1241 
 

Dat zijn 322 hulpvragen meer dan in 2018. 
NB.: niet alle hulpvragen zijn gehonoreerd maar zijn wel zorgvuldig weggezet naar 

andere organisaties. De bemiddelende rol wordt uitgevoerd door het Noaberschap, 
daar merkt de hulpvrager niets van. Uiteraard wordt gecheckt of de andere 

organisatie de hulpvraag wel kan honoreren.  
Onderstaand figuur geeft de incidentele hulpvragen weer, deze vragen kwamen 
binnen via telefoon, mail, de website of tijdens het spreekuur. 
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Ter vergelijking onderstaand de aantallen van 2018:   
verhuizing    5   

vervoer medische instelling 256   
vervoer sociaal   22   

administratie   3   
klussen    172   

boodschappen incidenteel 132   
spreekuurbezoek    116   
inzet respijtzorg   32   

schilderwerk    1 
kleine klussen   122 

huisbezoek    58 
totaal    919   
De conclusie is dat in 2019 de vraag naar vervoer en het doen van boodschappen fors 

is toegenomen! 
Naast incidentele geregistreerde hulpvragen zijn er vrijwilligers die: 

• Structuur geven aan de dag 
• Folderbeheer uitvoeren 
• Helpen bij invullen van formulieren  

• Helpen de administratie op orde houden 
• 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-mondreclame is men op ons attent gemaakt en via het 

contactformulier op de website is een beroep op het Noaberschap gedaan. 
Ook door samenwerking met diverse instanties zijn er doorverwijzingen geweest. 

3
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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.  
42 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. 
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4.    FINANCIËN 
 
4.1  Financiële jaarstukken 2019 

De belangrijkste inkomsten zijn: 
- een subsidie van € 9.600 van de gemeente Appingedam 

- een bijdrage van € 2.100 van de Stichting SNS Fonds Eemsmond 
- giften van enkele kerkelijke instellingen 

- een groot aantal donateurs die gezamenlijk € 1.841 bij elkaar brachten.  
Verder ontvingen we dit jaar een bijzondere gift groot € 500,65 van iemand die als 
cadeau voor zijn 65e verjaardag bijdragen voor Noaberschap heeft gevraagd. We zijn 

blij met alle inkomsten. Zowel grote als kleine inkomsten zijn nodig om het werk van 
Noaberschap te kunnen doen. Voor alle giften en bijdragen hartelijk dank!  

De inkomsten van donateurs zijn ongeveer gelijk gebleven. Het aantal donateurs is 
door overlijden en vertrek wel iets afgenomen.  
Het actueel houden van het donateurenbestand vraagt de nodige zorg.  

We vragen u verhuizingen e.d. door te geven aan het kantoor of rechtstreeks aan de 
penningmeester.  

Dit kan door een briefje te sturen naar Dijkhuizenweg 94, een telefoontje naar 0596-
620252 of 625132 of mailtje te sturen naar info@noaberschapappingedam.nl of 
a_schuur@planet.nl   

De inkomsten zijn in het afgelopen jaar voldoende geweest om alle kosten te betalen. 
Het positief saldo 2019 was € 1.850. (2018 - € 1.300)  

Een verlaging van het aantal uren van de professionele coördinator heeft ertoe geleid 
dat weer een gezonde financiële situatie kon worden bereikt. Het verlies aan profes-
sionele uren wordt deels gecompenseerd door inzet van vrijwilligers. Het grotere 

aantal hulpvragen en toename van de zorgzwaarte staan haaks op het verlagen van 
het aantal uren professionele ondersteuning. Aan de belastbaarheid van professional 

en vrijwilligers zijn grenzen.  
Overleg met de gemeente over een subsidieverhoging heeft nog niets opgeleverd. Als 
gedeeltelijke en tijdelijke oplossing willen we ten laste van onze spaarpot (eigen 

vermogen) extra uren coördinatie inhuren.  
 

4.2  ANBI 
Noaberschap is door de Belastingdienst erkend als  ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling). Daardoor is een financiële bijdrage aan Noaberschap aftrekbaar voor de 

Inkomstenbelasting.  
Wist u dat Noaberschap daardoor ook geen erfbelasting over nalatenschappen hoeft te 

betalen? 
 
 

5.   TENSLOTTE  
 

Stichting Noaberschap Appingedam hoopt ook in 2020 haar doelstelling, zoals 
beschreven bij punt 1.2, te realiseren.  

Het bestuur, de vrijwilligers en de coördinator zullen daar weer hard aan werken!  
 
Het bestuur van Stichting Noaberschap Appingedam. 

 

mailto:info@noaberschapappingedam.nl
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