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Belangrijke gegevens  

 

Adres: Burgemeester Klauckelaan 16,  

9902 KZ Appingedam  

Telefoon: 0596 – 625 132    

Email: info@noaberschapappingedam.nl  

Website: www.noaberschapappingedam.nl  

  

Bereikbaar: iedere maandag-, dinsdag- en donderdagochtend 

tijdens het inloopspreekuur op het bezoekadres, via de mail, 

website en telefoon van Stichting Noaberschap Appingedam.  

  

Activiteiten:  

• Vervoer  

• Kleine klussen in en om huis  

• Bezoekwerk   

• Boodschappen halen  

• Ondersteuning van mantelzorger  

• Respijtzorg zonder zorgtaken  

• 1edinsdag van de maand koffieochtend   

  

Bestuur  

Voorzitter    : Vacant       

Vicevoorzitter   : Vacant                        

Secretaris    : Anneke van Bostelen                   

Penningmeester   : Arie Schuur    

Administratie donateurs : Penningmees-

ter                                                      

Lid en Notulist   : Marga 

Star                                    

Lid       : Carla Dijkman  

Lid       : Berend Zwart  

Coördinator    : Dirktje Kornelius   

  

De belangrijkste doelstelling van het NOABERSCHAP is:  

“Mensen die in een sociaal isolement verkeren contact 

en hulp bieden, zodat hun isolement doorbroken 

wordt”  
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Van het bestuur 

Aan de donateurs en sponsoren van de Stichting Noaberschap   

Via deze Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van 

onze activiteiten in het afgelopen jaar.  

Noaberschap betekent letterlijk burenhulp ofwel “omzien naar 

elkaar”. Uit een onderzoek in 2016 van de regionale omroepen 

in samenwerking met de NOS blijkt dat gemiddeld 33 % van 

de Nederlanders dagelijks of wekelijks iets voor elkaar doet. 

Het is een mooi gegeven dat er zo veel mensen voor elkaar 

klaar staan 

Echter, 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.  

In het jaar 2018 heeft het Noaberschap weer veel mensen 

kunnen bereiken. Onze vrijwilligers, ongeveer 27 in aantal,  

bezochten regelmatig mensen thuis. Ze vervoerden en 

begeleidden mensen naar het ziekenhuis, nu voor het eerst 

naar het verder gelegen ziekenhuis in Scheemda, deden kleine 

klussen in en om het  huis, haalden boodschappen en 

verleenden een aantal keren respijtzorg (zodat de 

mantelzorger even weg kan).  

Anders gezegd, onze vrijwilligers hebben enthousiast en hard 

gewerkt aan de uitvoering van de doelstelling van onze 

organisatie :  Noaberschap bieden aan mensen die –soms 

tijdelijk- wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. 

Ook  organiseerden de vrijwilligers maandelijks een 

koffieochtend met een spreker of een gezellige activiteit. Deze 

ochtenden werden goed bezocht en zijn o.a. bedoeld voor een 

ieder die samen met anderen gezellig wil koffiedrinken en 

nieuwe mensen wil ontmoeten.  

Er worden  steeds meer hulpvragen bij het Noaberschap 

aangevraagd. In 2018 zijn er 919 hulpvragen binnengekomen, 

om een vergelijking te maken: in 2011 was het aantal 176.  
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Door het overheidsbeleid, dat mensen langer thuis moeten  

blijven wonen, verwachten we een stijgende trend in de  

hulpvragen. 

Ook worden de hulpvragen gaandeweg complexer, ook hierin 

zien we een toename.  

Daarom is het belangrijk dat er professionele ondersteuning is. 

Het Noaberschap heeft  hiervoor voor 4 uur een coördinator in 

dienst. Zij beoordeelt deze hulpvragen en maakt een 

zorgvuldige afweging om een goede “match” te maken tussen  

de vrijwilliger en hulpvrager. Zij ondersteunt  de vrijwilligers 

en vervult een spilfunctie in onze organisatie 

Het bestuur wil graag iedereen die op wat voor manier dan 

ook een steentje heeft bijgedragen aan onze activiteiten 

hartelijk danken. Zonder de bijzondere inzet van onze 

vrijwilligers en de financiële steun van gemeente, sponsoren 

en donateurs had het NOABERSCHAP zijn belangrijke werk 

niet kunnen doen. We blijven daarom graag op u rekenen. 

 

Namens het bestuur, 

Marga Star 
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Tekst bron: Ronald Wilson Reagen 
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Van de penningmeester 

De belangrijkste inkomsten van Stichting Noaberschap 

Appingedam zijn: 

- subsidie van de gemeente Appingedam 

- een bijdrage van de Stichting SNS Fonds Eemsmond 

- bijdragen van een groot aantal donateurs, waaronder 

plaatselijke ondernemers 

- giften van enkele kerkelijke instellingen 

In de zomer van 2018 ontvingen we € 250.00 van de Damster 

Zorgbalie.  

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 bijdragen van donateurs zijn goed op peil gebleven. Het 

kost best wat moeite om het adressenbestand van de 

donateurs actueel te houden. Wilt u bij verhuizing een 

adreswijziging doorgeven? Voorop deze nieuwsbrief staan 

telefoonnummer en e-mail adres waar u de adreswijziging 

door kunt geven. 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? 

 

De inkomsten zijn in het afgelopen jaar voldoende geweest om 

alle kosten te betalen. Het positief saldo 2018 was € 1.300 

(2017 negatief € 3.800).  Een uitgebreid financieel verslag 

kunt u vinden op onze website. 

Het negatieve resultaat over 2017 was aanleiding om onze 

financiën tegen het licht te houden. Gedwongen vermindering 

van het aantal uren van de professionele coördinator heeft 

geleid tot een kostenverlaging waardoor weer een gezonde 

financiële situatie kon worden bereikt.  
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Het verlies aan professionele uren kan niet worden  

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. We zullen proberen om, in overleg met onze 

belangrijkste subsidiegever, een oplossing voor deze 

problematiek te vinden.  

Donaties, giften en bijdragen kunnen gestort worden op 

rekeningnummer NL 26 RABO 0313 62625 ten name van 

Noaberschap Appingedam.  

 

Met hartelijke groet, 

Arie Schuur, penningmeester 
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NL Doet 2019 

Op vrijdag 15 maart werden de Damsters uitgenodigd door het 

Noaberschap. Ongeveer 37 bezoekers waren aanwezig. 

Ook dit jaar hebben 9 leerlingen en een docent van het 

Noorderpoort voor een mooie invulling gezorgd.  

De leerlingen heetten de gasten welkom vanaf 10.30 uur en 

begeleidden  de bezoekers naar hun zitplaats waar men 

voorzien werd van een kopje koffie of thee met natuurlijk een 

lekkere versnapering. 

Hieronder ziet u een impressie 

 

Na de koffie werden de gasten verrast met een 

muziek/filmquiz, ook deze quiz is gemaakt en gepresenteerd 

door de leerlingen van het Noorderpoort college!  

Verrassend was de vele goede antwoorden die werden 

gegeven. Zelfs van het moeilijke thema “Film”. 

De “Damster Wichter” gingen er met de hoofdprijs vandoor, zij 

wonnen een mooi gevulde mand.   
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Na de quiz genoten de gasten van een heerlijke lunch. 

De leerlingen hadden zelf alles gemaakt. 

Er werden twee soorten soep geserveerd met stokbrood en 

zelfgemaakte kruidenboter.  

Ook waren er een aantal heerlijke salades waarbij ook aan de 

vegetariërs was gedacht. 

De gasten genoten zichtbaar. Na de lunch werd nog een 

drankje geserveerd en om ongeveer 13.30 uur stonden de 

chauffeurs weer klaar om de gasten huiswaarts te laten gaan. 

De NL DOET dag werd tevreden afgesloten en is voor 

herhaling vatbaar. Hartelijk dank leerlingen van het 

Noorderpoort college, jullie hebben er weer een succes van 

gemaakt 
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Fietsuitje vrijwilligers en bestuur 

Dit jaar hebben de vrijwilligers en het bestuur een heerlijke 

fietstocht gemaakt. Om organisatorische redenen, dit jaar op 

26 juni.  

Gewoonlijk is de fietstocht in mei omdat dit een prachtige 

maand is om te fietsen door de ontluikende natuur. 

 

De tocht ging langs vele kleine dorpen in onze prachtige 

provincie. Onderweg werden we voorzien van een heerlijke 

kop koffie en/of thee met natuurlijk iets lekkers erbij. 

 

Gelukkig was het droog en konden we heerlijk buiten zitten. 

 

               

 

 

Enige hilariteit ontstond toen de bezemwagen een andere 

route nam dan vooraf was afgesproken, de navigator kwam er 

niet helemaal uit…..   
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wachten op de bezemwagen………. 

 

 

Na de mooie fietstocht zetten we koers richting de Franse 

School om aldaar te genieten van een heerlijk (chinees) 

buffet, welke was verzorgd door de Vesting.  

 

 

Iedereen ging voldaan huiswaarts. 
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De koffieochtenden 

 

Elf keer per jaar, eens per maand, organiseert het 

Noaberschap een koffieochtend voor de inwoners van 

Appingedam.  

Gemiddeld verwelkomen we 30-35 bezoekers. 

De koffieochtenden zijn bedoeld om contacten te stimuleren, 

kennis op te doen maar vooral om het gezellig met elkaar te 

hebben. 

Het thema van iedere koffieochtend verschilt van inhoud; er is 

variatie in entertainment, creativiteit en informatie. 

Zo kwam o.a. de brandweer langs om informatie te geven 

over veilig wonen. Dit is een actueel onderwerp nu ouderen 

langer zelfstandig blijven wonen. 

In 2018 is er vlak voor de vakantie gezamenlijk gegeten. 

 

Traditie getrouw worden er in december prachtige kerststukjes 

gemaakt. Zie onderstaande foto’s 
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Van de coördinator  

Het Noaberschap heeft rond de 27 vrijwilligers, deze vrijwil-

ligers hebben verschillende, zelfgekozen taken.  

Zij zetten zich in op verschillende gebieden. 
 

De hulpvragen aan het Noaberschap worden complexer, in de 

zin van langdurigheid en door toenemende zorgafhankelijkheid 

van burgers doordat zij langer zelfstandig blijven wonen.   

Er wordt zeer regelmatig overleg gevoerd met hulpverleners 

en andere hulpgevers. Uiteraard heeft de hulpvrager daar toe-

stemming voor gegeven.   

Dit overleg is belangrijk om een adequate hulpverlening te ga-

randeren.   

Aan vrijwilligers worden gevraagd om bijeenkomsten te bezoe-

ken zoals de Damster- zorgavonden en/of bijeenkomsten voor 

mantelzorgers met als doel op de hoogte te blijven van de lo-

kale ontwikkelingen op het gebied van zorg- en dienstverle-

ning.   

Regelmatig komen de vrijwilligers en de coördinator bij el-

kaar om ervaringen uit te wisselen, uiteraard alles onder ge-

heimhouding. 

 

Vrijwilligers  

 De globale werkzaamheden van de vrijwilligers zijn: 

• Respijtzorg d.m.v. bezoeken zodat mantelzorger even       

       weg kan  

• Autovervoer van en naar zorginstellingen  

• Autovervoer sociale ritten  

• Autovervoer in het kader van Respijtzorg   

• Doen van boodschappen  

• Kleine korte of eenmalige klussen in en om huis  

• Sociale activering  

• Ondersteuning bij de administratie  

• Kantoorteam  

•    Activiteiten team  

•    Organiseren maandelijkse koffieochtenden   
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Het kantoorteam heeft diverse activiteiten, leden van dit team 

zorgen ervoor dat het Noaberschap bereikbaar is voor vragen, 

verder zorgen zij voor:  

• Uitnodigingen koffieochtenden maken en rondbrengen  

• Organisatie koffieochtenden en daarbij het vervoer  

• Uitnodigingen vrijwilligersvergaderingen maken en rond-

brengen  

• Verslaglegging vrijwilligersvergaderingen  

• Activiteiten commissie  

• Aanwezig zijn op de openingstijden  

  

Naast incidentele geregistreerde hulpvragen zijn er vrijwilligers 

die:  

• Wekelijks boodschappen halen  

• Vervoer van en naar zorginstellingen regelen  

• Structuur geven aan de dag  

• Regelmatig klusjes in en om huis doen  

• Folderbeheer uitvoeren  

• Bezoeken afleggen  

• Helpen bij versterken van het netwerk van hulpvragers  

Het Noaberschap heeft verschillende samenwerkingsverban-

den die niet officieel zijn vastgelegd maar ondersteunend zijn 

om de doelstelling van het Noaberschap uit te dragen.  

  

Dirktje Kornelius – van der Kloet  

Coördinator stichting Noaberschap Appingedam  
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DE STICHTING NOABERSCHAP APPINGEDAM WORDT 

GESPONSORD DOOR: 

➢ Stichting SNS-fonds Eemsmond 

 

Gesteund door: 

➢ Ongeveer 90 donateurs waaronder enige Damster 

ondernemers 

 

   Gesubsidieerd door: 

➢ De gemeente Appingedam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Noaberschap Appingedam is erkend door de ANBI 

 

Nieuwsbrief 2019 


