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Voorwoord: klaar om te wenden?  
 
‘Klaar om te wenden’ is een term uit de zeilwereld. Het is letterlijk het roer omgooien. 
Als schipper moet je altijd klaar zijn om te wenden, want ook al lig je op koers, je 
moet altijd voorbereid zijn op een onverwachte gebeurentis die noopt tot ingrijpen. 
Welzijn Bloemendaal lag half maart 2020 op koers. De selectieprocedure voor een 
nieuwe directeur was afgerond en de handtekeningen waren gezet. Er lag een mooi, 
uitgebalanceerd programma waar voor elke bewoner van Bloemendaal, jong en oud, 
wel iets bij zat. De ingezette kanteling van de organisatie, van eigen sociaal culturele 
activiteiten naar het coördineren van alle activiteiten op het gebied van zorg en 
welzijn in de dorpskernen, werd verder uitgerold. Ook was een aanvang gemaakt om 
op kernniveau  de sociale cohesie en burgerparticipatie te versterken door het 
aanstellen van een dorpscoördinator Welzijn&Zorg.   
 
Toen diende Corona zich aan. Waar in februari nog werd gedacht dat het wel mee 
zou vallen keerde half maart de wal het schip. Dan blijkt ook dat je wel klaar kunt zijn 
om ‘te wenden’ maar dat in één keer stilstaan toch iets anders is. Op één mei betrad 
ik als nieuwe directeur een bijna leeg pand. Dat betekende niet dat er niets 
gebeurde. Men was niet bij de pakken neer gaan zitten. Ook al was de gedachte dat 
het een ‘maar paar weken zou duren’, iedereen is gelijk op zoek gegaan naar 
oplossingen om, binnen de steeds veranderende regelgeving, de inwoners van de 
gemeente bij te staan. Daar werden we in de loop van het jaar steeds beter in! In dit 
verslag leest u daar alles over. 
 
Johan van Buren  
directeur  
  



Algemeen  
In 2020 is veel energie en tijd gestoken in gesprekken met stakeholders en politiek. 
In juni hebben we een presentatie gegeven aan een aantal leden van de 
commissie Samenleving.   
 
 
 
 

 
 
 
  

https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/politiek/348679/commissieleden-nemen-kijkje-bij-welzijn-bloemendaal-708680


Om op een overzichtelijke wijze inzicht te verschaffen in het werkveld en 
betrekkingen van Welzijn Bloemendaal met andere organisaties hebben we daar 
grafisch een overzicht van gemaakt.  
 

 
 
Eind mei namen we afscheid van voormalig directeur, Rita Kruik. Bijna tien jaar lang 
heeft zij bij Welzijn Bloemendaal aan het roer gestaan en de organisatie naar een 
hoger niveau getild. Op het door de coronamaatregelen uitgestelde afscheid, eind 
augustus, werden er géén handen geschud maar was er wel de gelegenheid om op 
anderhalve meter afstand persoonlijk afscheid van Rita te nemen.  
 

  
  



Een belangrijk besluit van het bestuur was de voorgenomen verhuizing naar het 
gebouw van de bibliotheek aan de Korte Kleverlaan. Hiervoor werd in november een 
intentieverklaring getekend tussen Welzijn Bloemendaal en de bibliotheek.  
 

 
 
Een aantal van onze personeelsleden worden tegen betaling uitgeleend aan 
instanties waar wij mee samenwerken of doorverwijzen. Dit betreft bijvoorbeeld de 
Wmo. In verband met duidelijkheid naar onze klanten hebben we, in samenspraak 
met de betreffende instanties, besloten om dit af te bouwen. Dit traject is gestart en 
wordt volgend jaar geëffectueerd.   
Nog een hoogtepunt was de vervanging van onze twee dieselbussen voor drie 
elektrische exemplaren. Bij ‘vervoer’ leest u daar meer over.  
 
Sociaal Cultureel Werk  
Tot half maart was het ‘business as usual’ alle activiteiten werden druk bezocht. Na 
de lockdown half maart is er omgeschakeld naar andere manieren van contact 
maken zowel met de vrijwilligers als met de deelnemers aan de activiteiten. Juist in 
die moeilijke tijd konden we laten zien wat vrijwilligerswerk betekent. Veel dingen 
konden toch al niet doorgaan en juist daarom was het belangrijk om te laten zien wat 
er wel kon! 
 
Hieronder een opsomming van alternatieve activiteiten: 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koffie-ochtend buurttuin Bennebroek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociëteit Aerdenhout lezing ‘Hoe de bloembol Amerika veroverde’ 

 
 
  



Sociëteit Aerdenhout Wijnpresentatie 

 
 
 

 
 
 
 
 
Een overzicht van het aantal deelnemers staat in de jaarcijfers in bijlage 3. 
  



Jongerenwerk  
Veel reguliere activiteiten gingen er helaas niet door. De laatste maanden van het 
jaar waren ook Jeugdhonk Vogelenzang en The Spot in Bennebroek gesloten. Door 
corona en de avondklok was een groot deel van 2020 een lastige tijd voor 
jongeren. Uit onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat een groot deel van de 
Nederlandse kinderen ondanks corona nog steeds erg gelukkig is. Het rapportcijfer 
dat kinderen tussen de 8 en 18 jaar hun leven geven in 2020 is gemiddeld een 7,8. 
Dat ligt zelfs hoger dan in 2018 (7,7) en in 2016 (7,4). Het gaat dan niet om de groep 
‘kwetsbare kinderen’. Veel kinderen geven aan sociaal contact met vrienden te 
missen en een gebrek aan (sport)activiteiten te ervaren.  
 
Dit was ook het geluid wat onze jongerenwerkers hoorden. Met het, binnen de 
regelgeving, organiseren van allerlei activiteiten hebben ze geprobeerd dit gemis op 
te vangen. Waar mogelijk met fysieke bijeenkomsten en activiteiten in de buitenlucht 
en anders via digitale weg. Binnen zagen we minder kinderen maar op straat was het 
een stuk drukker. Samen met de politie en Boa’s waren we één van de weinige 
professionele partijen die op straat contact hadden met de jongeren.   
 
In mei was de skatebaan in Bennebroek klaar en een ideale plek om coronaproof te 
vertoeven. Half juli werd de baan officieel geopend en sindsdien wordt er druk 
gebruik van gemaakt. Niet alleen voor skaten overigens, er wordt ook lesgegeven in 
steppen. 
 

 
 
Met de nodige aanpassingen kon de Zomerschool wel doorgaan. Kinderen van 
statushouders volgden twee weken lang een educatief en cultureel programma 
begeleid door onze vrijwilligers. De lessen in de ochtend werden gegeven in een 
nagenoeg leeg gemeentehuis. De Zomerschool werd, samen met wethouder De 
Roy-van Zuidewijn, afgesloten door Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het 
ministerie van VWS.   

  
 
 
 



Afsluiting van de zomerschool met wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn-Rive 
 

 
 

 
  



Timmerdorp 
Ook kwam er toestemming voor het 4e Timmerdorp. Zestig kinderen bouwden in een 
paar dagen een eigen onderkomen van pallets en afval: 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Hieronder een impressie van nog meer activiteiten die gelukkig wel door konden 
gaan: 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Halloween in The Spot 
 

 
 

Corona actie  

 
 
Een overzicht van het aantal deelnemers aan de activiteiten staat in de jaarcijfers 
in bijlage 6.  
 
 
  



Cliëntenondersteuning/Ouderenadvies  
Welzijn Bloemendaal investeert in het sociale netwerk van de ouderen en de 
woonomgeving. We doen dit onder ander door de inzet van Cliëntenondersteuning 
en Ouderenadvies. Er wordt nauw samengewerkt met zorginstellingen en meerdere 
huisartsenpraktijken. Via de ‘informatieve huisbezoeken 80-jarigen’ houden we goed 
zicht op wat de vragen en behoeften van de steeds ouder wordende 
Bloemendalers zijn. Ook in coronatijd gaven onze 
cliëntondersteuners en ouderenadviseurs onafhankelijk advies op vragen 
omtrent wonen, welzijn, zorg, financiën en vervoer. Persoonlijk contact was dit jaar 
helaas een stuk minder en ook de huisbezoeken werden, om begrijpelijke redenen, 
vaak afgezegd. Er werd wel heel veel gebeld want er was zeker behoeft aan 
menselijk contact.   
 
Sinds jaar en dag is er een innige samenwerking met de Wmo. Daar hebben onze 
klanten baat bij. Toch zijn het verschillende rollen en om dat duidelijker te maken is 
dit jaar is het traject ingezet om de dubbelfuncties van collega’s die via Welzijn voor 
de Wmo werken af te bouwen. Eind van het jaar was het plan klaar, in 2021 wordt 
het geëffectueerd. In mindere mate geldt hetzelfde voor de samenwerking met 
mantelorganisatie Tandem. De samenwerking blijft maar we lenen geen personeel 
meer uit.   
 
In de week tegen eenzaamheid, 
eerste week van september, 
hebben we samen met de 
gemeente dit thema onder de 
aandacht gebracht.   
 

 
 
 
 
 
 



  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een overzicht van het aantal hulpverleningsgesprekken vindt u in jaarcijfers in 
bijlage 2.  
  



 
Odensehuis Overveen  
Het Odensehuis is een ‘vaste waarde’ geworden binnen onze welzijnsdiensten. Het 
jaar 2020 begon met een vrolijke borrel vol mooie plannen voor de toekomst. Met 23 
aanwezigen was het nog niet eens het hoogtepunt van het aantal bezoekers. Helaas 
moest ook het Odensehuis op 16 maart 2020 sluiten. In deze lockdownperiode zijn 
de contacten goed onderhouden, telefonisch en per post. In juni is het Odensehuis 
weer geopend en om het aantal mensen per keer te spreiden is gestart met een 
extra middag.   
 
 
  
  



Dorpscoördinatie  
In Vogelenzang wierp de inzet van de dorpscoördinator Zorg&Welzijn zijn vruchten af 
met meer samenwerking en samenhang in het dorp. Er is een ‘denktank’ 
actief met onder andere de gemeente Bloemendaal, het Dorpshuis, Kennemerhart, 
de Zonnebloem, Zebrazorg, KBO, Zorgbalans, de bibliotheek, het 
Vrijwilligerscentrum Haarlem, Buurtzorg, RK-kerk Vogelenzang, sportverenigingen 
en enkele buurtbewoners. Een goed voorbeeld doet goed volgen dus ook in de 
andere kernen zijn dorpscoördinatoren aangesteld. Als laatste in december van dit 
jaar in de kern Bloemendaal.  
 
 

 
  



Vervoer  
Ook na 16 maart is het essentiële vervoer naar huisartsen en ziekenhuizen 
doorgegaan. Het was niet altijd makkelijk de planning rond te krijgen. Een deel van 
de particuliere chauffeurs maakten om begrijpelijke redenen pas op de plaats. De 
druk kwam met name bij de twee bussen te liggen. De bussen werden uitgerust met 
reinigingsmiddelen en schermen en de chauffeurs kregen ‘Welzijn Bloemendaal’ 
mondkapjes.  
 

 
 
Toen werd ook duidelijk dat een bus in 
Bennebroek werd gemist. In september is 
besloten om de twee dieselbussen in te ruilen 
voor drie elektrisch aangedreven bussen 
waarvan één voor Bennebroek was 
bestemd. Om de nood te ledigen kwamen er 
in november al drie elektrisch aangedreven 
bussen. Begin 2021 worden de definitieve 
bussen met bestickering geleverd.  
 
 
 
 



Onze duofietsen stonden helaas wel stil. De fietsen zijn een belangrijk middel 
om mensen die daar zelf niet meer toe in staat zijn toch op een laagdrempelige 
manier een fietstocht te kunnen laten maken. Ze kunnen samen met een familielid, 
kennis of vrijwilliger een fietstocht maken en, als dat mogelijk is, zelf meetrappen. Dat 
kan onmogelijk op anderhalve meter. Goede raad was gelukkig dichtbij en niet 
duur. In samenwerking met ZorgBalans zijn de fietsen ‘coronaproof’ gemaakt door 
een scherm in het midden te plaatsen.  
 

 
 
In bijlage 4 van de jaarcijfers staat een overzicht van het aantal gemaakte ritten.  
 
 
  



Wonen+  
Wonen+ is er voor inwoners uit de gemeente Bloemendaal vanaf 55 jaar, maar ook 
chronisch zieken en gehandicapten kunnen abonnee worden. Met een abonnement 
op Wonen+ bieden we een uitgebalanceerd aanbod aan diensten bij door ons 
geselecteerde, leveranciers en dienstverleners met aantrekkelijke kortingen op de 
producten en diensten. Voor huishoudelijke hulp en hulp bij het onderhouden van de 
tuin werken we met studenten die daar een kleine vergoeding voor krijgen.  
 
Abonnees van Wonen+ kunnen ook gebruik maken van onze klusvrijwilligers. Kleine 
klusjes in huis, zoals het vervangen van een kraan, een plank ophangen of uw tv 
instellen worden gratis door een vrijwilliger gedaan. De coronamaatregelen hebben 
grote invloed gehad op met name de inzet van vrijwilligers bij mensen thuis. De 
klusaanvragen daalden met 60% (zie in de jaarcijfers bijlage 5).   
 
In de jaarcijfers in bijlage 5 zie je een overzicht van de uitgevoerde klussen.  
 
Vrijwilligers  
Onze vrijwilligers waren altijd al de spil waar alles om draait maar juist in deze rare 
tijd bleek des te meer dat ze ook hard nodig waren. Ook onze vele vrijwilligers 
hebben zich vol overgave ingezet voor mensen in Bloemendaal die dat nodig 
hadden. Veel van de inzet van het werk van de vrijwilligers is niet altijd even 
zichtbaar maar kreeg vorig jaar veel aandacht.   

 
 
  



In samenwerking met Rotary Caprera zijn alle vrijwilligers bezocht en verrast met een 
attentie.  

 
 

 



Toen duidelijk werd dat de lockdown langer zou duren dan een paar 
weken hebben we op allerlei manieren contact gehouden met onze vrijwilligers. 
Meestal dus telefonisch of digitaal maar met kerst hebben alle vrijwilligers 
persoonlijk uit onze handen een ‘Tasje van Jansje’ gekregen.  
 

 
 
 
  



Organisatie  
 
Bestuur  
Het bestuur bestond op 31-12-2020 uit vijf personen in de volgende samenstelling:  

Naam  Functie  Aangetreden     Aftredend      Herbenoembaar  

Dhr. H.A. Hennis  voorzitter    01-07-2018  01-07-2021             Ja  

Dhr. M.W. van 
Tol  secretaris  01-07-2018  01-07-2021             Ja  

Dhr. J.F. van den 
Bos  

penningmeester  
            20-05-2015  20-05-2021             Ja  

Mevr. J. Regeling  lid  01-09-2015  01-09-2021             Ja  

Mevr. E. 
Vreugdenhil         

lid                        
         20-05-2019  20-05-2022             Ja  

 
Het bestuur heeft in 2020 acht keer vergaderd.   
  
De belangrijkste besluiten van het bestuur in 2020 waren: 
– De benoeming van Johan van Buren als nieuwe directeur en opvolger van Rita 
Kruik. Johan is begonnen per 1 mei 2020. Welzijn Bloemendaal heeft – vanwege 
Corona – pas afscheid kunnen nemen van Rita op 27 augustus. 
– Voor 2021 zodanig te begroten dat het weerstandsvermogen van Welzijn 
Bloemendaal – dat met 17% aan de lage kant is – geleidelijk gaat stijgen. 
– Te onderzoeken of in de toekomst met de Bibliotheek Bloemendaal een 
gezamenlijke huisvesting mogelijk is. De plannen voor deze gezamenlijke huisvesting 
zijn in de loop van het jaar nader uitgewerkt. 
– De twee dieselbussen in te ruilen tegen een leasecontract voor elektrische bussen, 
ten einde een steentje bij te dragen aan de inspanningen in Bloemendaal om te 
voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. 
 
Personeel in dienst   
Op 31 december 2020 zijn buiten de directie in totaal 16 medewerkers werkzaam in 
de organisatie.  
 

Personeel per  
31-12-2020        Functie  Fte’s  Uren  

Dhr. J.Th. van Buren  directeur  1.00  36  

Mw. A.W. de Hullu *  sociaal cultureel werker  0.66  24  

Mw. J.G. Klomp *  sociaal cultureel werker  0.66  24  

Mw. A.M.C.C. van 
Bakel  cliëntondersteuner/ouderenadviseur  0.33  12  

Mw. H. van der Vegt  cliëntondersteuner/ouderenadviseur  0.77  32  

Mw. C. Turksma  
cliëntondersteuner/ouderenadviseur/WonenPlus    
    0.44  16  

Mw. A.C.J. Vink  cliëntondersteuner/ouderenadviseur  0.39  14  

Mw. M.G. Coffeng *  vrijwilligerscoördinator  0.69 25 

Mw. A. M. Stolker  medewerker WonenPlus/vervoer  0.66  24  

Mw. S.M. van 
Donkelaar  medewerker vervoer  0.33  12  

Mw. M. L. van Duren  office manager  0.66  24  

Mw. M.C.B. Pots  fin./administratief medewerker  0.44  16  

Mw. N.B. Honingh *  jongerenwerker  0.83  30  

Mw. N. Essing  jongerenwerker  0.66 24 



Mw. S.C.J.L. 
Verheijen  administratief medewerker SCW  0,33  12  

Mw. M.C. Slierings *  coördinator Odensehuis  0.44  16  

      
*) Tevens dorpscoördinator Welzijn & Zorg in één van de vijf dorpskernen  
 
3 medewerkers zijn uit dienst gegaan en 3 nieuwe medewerkers deden hun intrede:  

• Op 01 januari : Charlotte Turksma   
• Op 01 mei : Johan van Buren  
• Op 01 juli : Anouk Vink   
• Op 21 juli : Jorien Klomp  
• Op 16 november : Saskia van Donkelaar  

 
Vrijwilligers   
Weliswaar een lichte daling ten opzichte van vorig jaar maar ondanks Corona 
hebben 271 vrijwilligers zich actief ingezet bij de activiteiten en diensten van Welzijn 
Bloemendaal. Vervoer spande weer de kroon gevolgd door de open eettafels.  
Alle cijfers staan in bijlage 7 van de jaarcijfers.    
 
Externe ondersteuning  
Vanwege de beperkte omvang maken we voor enkele specifieke taken gebruik van 
externe ondersteuning. Het bureau PouwHR ondersteunt ons betreffende HR taken. 
De ICT wordt ondersteund door Sterk–iT.  
 
Ziekteverzuim  
Het ziekteverzuim in 2020 was 4,87%, flink lager dan vorige jaar (7,12%). Voor een 
deel is dit een positief gevolg van het vele thuiswerken. Volgens 
ArboNed komt dit doordat mensen die zich gewoonlijk ziek zouden melden omdat ze 
zich ‘te slecht’ voelen om naar het werk te komen nu thuis kunnen werken.   
 
 
  



Personeelsvertegenwoordiging  
De PVT bestond in 2020 uit de volgende leden:  
Maureen van Duren    voorzitter                                           
Margriet Pots-Dik  secretaris                                           
Monique Coffeng  Lid 
 
Jaarverslag PVT 2020  
Aantal vergaderingen: 8x overleg PVT leden, 2x met teamleden, 5x apart met 
directeur + diverse keren adhoc overleg met directeur.  
 
De PVT heeft zich beziggehouden met:   
– Onderzoek naar en overleg met team over huidige werkdruk  m.b.v. een 
vragenlijst   
– N.a.v. uitkomsten vragenlijst overleg met directeur (nabespreking met team 1-2-
2021)  
– Telefoonvergoeding   
– Corona – n.a.v. (nieuwe) RIVM richtlijnen diverse overleggen   
– Verzorging attenties                                                                                                         
– Adviseren bij vacature SCW + dorpscoördinatie, vacature Wmo-consulent en 
ouderenadviseur, vacature Vrijwilligerscoördinator + dorpscoördinatie, vacature 
vervoers- coördinator, vacature Jeugd- en Jongerenwerker  
– Afscheidscadeaus voor alle vertrekkende collega’s bedenken en regelen  
– Beleidstukken – jubilea/ vakantieaanvragen/ pauzebeleid  
– CAO- bij ziekte / attenties wel?niet?   
– Meedenken met beleid   
 
Stagiaires  
Eén leerling heeft een maatschappelijke stage gedaan via het jongerenwerk. Via 
HALT zijn jongeren ingezet bij het timmerdorp.  
  
  



Bijlage 1: Wmo-loket       

  2018 2019 2020 

Totaal aantal herindicaties 330 220  293 

Totaal aantal meldingen 672 813  577 

Totaal 1002 1033  870 

 

Bijlage 2: Cliëntenondersteuning /          
Ouderenadvies       

  2018 2019 2020 

Aantal trajecten per cliënt 515 633 483 

Totaal aantal contacten/korte contacten 20 34 31 

Totaal aantal unieke cliënten 362 313 288 

        

Leeftijd cliënten       

16 t/m 24 g.g. 0 0 

25 t/m 44 g.g. 6 5 

54 t/m 64 g.g. 28 17 

65 t/m 74 g.g. 40 27 

75 en ouder g.g. 205 185 

onbekend g.g. 110 53 

Totaal g.g. 389 287 

Totaal aantal unieke cliënten 413 389 287 

        

Aard hulpverleningsgesprekken       

Activiteiten dagelijks leven (ADL) g.g. 157 136 

Dagbesteding g.g. 98 74 

Financiën g.g. 43 53 

Geestelijke gezondheid g.g. 57 65 

huiselijke relaties g.g. 18 9 

Huisvesting g.g. 46 38 

Justitie/juridisch g.g. 2 2 

Lichamelijke gezondheid g.g. 27 11 

Maatschappelijke participatie g.g. 102 51 

Sociaal netwerk g.g. 28 14 

Verslaving g.g. 1 1 

onbekend g.g. 54 29 

Totaal 515 633 483 
       
        

Thuisadministratie 39 43 46 

Vrijwillige hulp aan 
huis/mantelzorgondersteuning 128 155 136 

Informatief huisbezoek 80-jarige 51 78   

Telefooncirkel 5 5 5 

Cursus Minder Piekeren 6 0 0 

Corona belacties 0 0 414 

        

g.g. = geen gegevens    



Bijlage 3: Sociaal culturele 
activiteiten 

    
        

  2018 2018 2019 2019 2020 2020 

Aantal deelnemers             

TOTAAL gem.  9.269 gem. 10.927 gem.    

              

Beweging             

Biljart 2 100 3 150 2 46 

Circuittraining 0 3 0 3     

Cognitieve fitness * * 0 7 * * 

Duofiets 0 67 0 19 0 11 

Fietstochten (3) 37 365 32 330 29 165 

Fitness 0 286 0 362 0 143 

Koersbal 6 306 7 349 7 105 

Lentefestival * * 0 53 * * 

Meer bewegen voor ouderen (5) 13 65 19 93 11 67 

Nordic walking wekelijks 13 546 9 468 8 281 

Spinning 0 2 0 4     

Stoelyoga * * * * 6 6 

Tai Chi 7 14 10 20     

Yoga 0 16 0 15 0 10 

Creatief             

Aquarelcursus (2) 8 15 9 19 8 17 

Breien en haken Bennebroek 6 84 16 217 11 110 

Bridgecursus * * 17 33 16 31 

Cursus portret tekenen 10 19 11 21 10 10 

Cursus Tekenen en schilderen (3) 0 11 10 31 7 7 

Handwerkcafé Vogelenzang * * 13 377 13 416 

Kleding maken (1) 8 45 0 8 8 24 

Cultuur & Uitgaan             

Antiek en curiosa 0 20 20 39 9 9 

Bustochtjes  7 49 7 69 7 21 

Concert Podium de Kapel 38 228 35 210 3 3 

Cultuur-/natuuruitjes 8 101 8 90 7 14 

Dag van de Ouderen 0 121 0 132 * * 

Eindmusical Franciscusschool Bennebroek 9 18 0 0 * * 

Film Vogelenzang 26 154 32 194 25 75 

(Ge)bakfiets * * * * 35 210 

Kerstsamenzang Bennebroek 0 350   400 * * 

Koffiedrinken Bennebroek * * * * 7 56 

Koffiedrinken in de Voghelsanck 13 642 11 562 12 336 

Lunch & film Bloemendaal en Bennebroek 16 266 18 246 13 92 

Meet en Greet * * 1 13 * * 

Modeshow 7 21 20 60 * * 

Nova college diner 16 63 20 79 * * 

Open eettafel Aerdenhout 1x per week 8 422 8 436 7 74 

Open eettafel Bennebroek 1x per week 9 437 9 490 9 396 

Open eettafel Bloemendaal 1x per week 16 809 17 887 14 574 



Open eettafel Vogelenzang 1 x per maand 23 281 25 302 20 182 

Odensehuis * * 37 925 10 450 

Pauwconcerten * * 42 240 * * 

Restaurantdag Voghelsanck 1 x per week 16 771 13 663 16 432 

Restaurantdag Casa Carmeli 1x per maand 25 222 24 147 * * 

Samen in de Zomertuin * * * * 8 8 

Spelletjesmiddag Bloemendaal (breien en 
klaverjassen) 

10 496 
9 369 10 240 

Sociëteit Aerdenhout   823 18 816 15 382 

taart van de Fransciscus * * 0 11 * * 

Wereldse maaltijd 65 196 52 465 42 127 

Zingen in het duin en kruidkoor 55 385 59 413 * * 

Educatief             

Cursus autobiografisch schrijven * * 5 10 * * 

Cursus Frans * * * * 10 10 

Cursus iPad/tablet 7 26 6 24 5 16 

Cursus Italiaans 8 16 7 13 * * 

Cursus positief zelfbeeld * * 0 7 * * 

Cursus Spaans * * 0 7 9 27 

Opfriscursus voor de oudere automobilist * * 0 14 * * 

Lezingen             

Lezingen 14 168 18 124 13 104 

Leeskring 8 16 7 14 * * 

lezingcyclus 17 51 0 16 9 9 

Buurttuin             

Buurttuin Bennebroek groenteverkoop 0 25 0 15 g.g.  g.g.  

Buurttuin Bennebroek paaseieren zoeken 0 35 0 25 * * 

Buurttuin Bennebroek werkdagen  9 36 9 122 4 22 

Buurttuin NLdoet 0 20 0 35 * * 

Diversen             

Belastingservice 0 50 0 50 0 38 

Legpuzzels (uitleen) * * * * 0 9 

NLdoet high-tea 0 61 0 58 * * 

Pannenkoekdag 0 115 0 35 * * 

Soepdag 0 48 0 23 * * 

Vrijwilligers             

Kerstborrel/nieuwjaarsborrel vrijwilligers  0 110 0 135 0 271 

Vrijwilligersfeest 0 123 0 133 0 271 

EHBO vrijwilligersacademie 0 29 0 14 9 17 

Deskundigheidsbevordering (3 cursussen) * * 0 49 0 28 

       
0 eenmalig plaats gevonden       
* dit jaar niet plaatsgevonden  
 
 
 
    

    

    
 



Bijlage 4: Vervoer       

        

Vervoer op maat 2018 2019 2020 

Vervoer op maat Noord 1600 1660 1368 

Vervoer op maat Zuid  4266 4745 2349 

w.o. Boodschappenservice Vom Noord 2 0 0 

Totaal Vervoer op maat Noord en Zuid (enkele 
reis) 5868 6405 3717 

        

Bus 2018 2019 2020 

Algemene belbus ritten 6008 6306 3519 

Boodschappenservice Bus¹ 498 375 106 

Vervoer G-voetbalteam 90 90 2 

Totaal bus (enkele reis) 6506 6771 3627 

Bustochtjes² 3 3 6 

     
¹ aantal getelde personen ipv getelde ritten    
² aantal tochtjes, niet aantal personen    

 

 

  



Bijlage 5: WonenPlus       

  2018 2019 2020 

Aantal abonnees (personen) 860 974 952 

aantal huishoudens 765 731 706 

Geleverde diensten door 
WonenPlus       

Audiciën 0 0 0 

Audio/witgoed  1 1 0 

Computerondersteuning 33 162 127 

Dagtoertaxi 0 1 0 

Huishoudelijke hulpen 53 64 46 

ICT student 12 0 0 

Kapper aan huis 5 61 37 

Klussen door bedrijven 58 35 20 

Klussen door vrijwilligers 139 165 61 

Pedicure aan huis 13 15 11 

Professional organizing 0 0 0 

Samenkracht 0 0 0 

Tuinonderhoud door bedrijven 8 3 7 

Tuinonderhoud door studenten 32 28 31 

Verhuisbedrijf 1 2 1 

Welzijn op recept 0 0 0 

Totaal 355 537 341 

        

Diensten bemiddeld buiten WP 
om:       

Computerondersteuning 9 15 8 

Klusdienst 8 8 9 

Totaal 17 23 17 

        

Totaal aantal geleverde diensten 372 560 358 

    

g.g. = geen gegevens    
 

  



Bijlage 6: Jongerenwerk             

  2018 2018 2019 2019 2020 2020 

Aantal deelnemers gem. totaal gem. totaal gem. totaal 

JIP n.g. 1015 * * * * 

              

Wekelijkse activiteiten             

Jongerenruimte The Spot (dinsdagmiddag) n.g. 348 8 316 8 53 

Jongerenruimte The Spot (vrijdagmiddag) n.g. 335 8 308 7 89 

Jongerenruimte The Spot (vrijdagavond) 5 205 7 150 * * 

Jeugdhonk Vogelenzang (vrijdagavond)  n.g. 544 10 436 14 322 

Jeugdhonk Vogelenzang (vrijdagmiddag)  19 722 9 354 12 372 

Jeugdhonk Vogelenzang (woensdag) 20 776 12 507 11 352 

Jeugdhonk Vogelenzang (dinsdagmiddag) n.g. 533 9 380 9 72 

Jeugdhonk Vogelenzang (dinsdagavond) * * * * 14 294 

Leesmix basisscholen * 14 n.g. 48     

Creamix Bornwater en Bloemenstroom * * n.g. 18     

Maaklab         11 33 

Ontdekmix bakmix n.g.  24 n.g. 12     

Ontdekmix bingo * * n.g. 28     

Ontdekmix Bloemenstroom on tour * * n.g. 10     

Ontdekmix Hartenlustschool * * n.g. 50     

Ontdekmix pannenkoekendag * * n.g. 6     

Ontdekmix spellendag * * n.g. 6     

Ontdekmix voorlichting demente * * n.g. 29     

Ontdekmix zingen * * n.g. 101     

Oppascursus 11 21 * * 9 28 

Techniekspot * * n.g. 6 7 27 

Sport en spelmix Vogelenzang 14 255 8 339 10 147 

Sport en spelmix Overveen 19 798 15 300 * * 

Sport en spelmix Aerdenhout 8 1008 13 260 * * 

Totaal   5583   3664   1789 

              

Incidentele activiteiten             

Bollenstreek cup 40 40 20 20 * * 

Bonteavond Vogelenzang * * * * 28 28 

Chrishostomos cup 30 30 30 30 * * 

Creative kids The Spot * *   15 * * 

Corona acties (paaseieren uitdelen) * * * * 70 70 

Corona mei vakantie activiteiten * * * * 3 18 

Corona sport en spel activiteiten * * * * 17 493 

Den anderen hout cup 40 40 65 65 * * 

Disco in The Spot (2x) 10 10 16 32 30 30 

Disco Jeugdhonk Vogelenzang  45 45 27 27 32 32 

Escape the gym 17 17 * * * * 

Filmavonden in The Spot (5x) n.g. 36 7 35 * * 

Filmavonden Historische film (5x) * * 13 65 * * 

Geocache * * * * 6 6 

Jaarmarkt Bloemendaal 15 15 0 0 * * 



Jongeren en politiek 6 6 * * * * 

JPB Jongerenpanel n.g. 58 6 6 0 0 

Karten * *   7 * * 

Knikkerrace * * * * 22 22 

Lasergamen 17 17 * * 3 3 

Lentefestival Cubaanse salsa * *   3 * * 

Nationale buitenspeeldag 350 350 * * 30 30 

Nieuwjaarsdisco The Spot 14 14 * * * * 

Overnachting Jeugdhonk Vogelenzang * *   7 * * 

Paasdisco The Spot 21 21 * * * * 

Premiere Historische Film * * 190 190 * * 

Steplessen * * * * 12 12 

Survivalkamp (voorheen Tienerkamp) 17 17 17 17 * * 

Tetterode cup 60 60 50 50 * * 

Timmerdorp 50 50 66 66 60 60 

Voorlichting dementie basisscholen n.g. 30 * * * * 

Winterkamp * * 15 15 21 21 

Zomerschool * * * * 14 14 

Totaal   856   650   839 

       
n.g. = niet geregistreerd       
* dit jaar niet plaatsgevonden       

 

  



Bijlage 7: Vrijwilligers       

  2018 2019 2020 

Type werkzaamheden       

Begeleiding themabijeenkomst/lezingen 6 5 6 

Belastinghulp 8 5 5 

Bestuur 5 5 5 

Buurttuin Bennebroek 3 6 4 

Breien 1 1 1 

Bustochtjes  nvt nvt 5 

Fietsen incl. duofietsen 11 14 17 

Film 11 15 16 

Gastvrouwen- heren OC 26 26 25 

Gastvrouwen spelletjesmiddag 5 3 4 

Handwerkcafé nvt nvt 1 

Huisbezoekproject 80+ 7 9 11 

Incidenteel (inzetbaar op losse projecten) 32 28 28 

iPad / computerhulp 4 2 3 

Jongerenwerk 4 3 2 

Kantoorvrijwilligers 25 19 20 

Klachtencommissie 3 3 3 

Klussendienst 7 6 6 

Koersbal 0 1 1 

Nieuwsbrief 1 1 2 

Nordic Walking 3 2 nvt 

P&O 1 1 1 

Postbezorging 2 2 2 

Odensehuis 0 7 9 

Ontdekplek nvt nvt nvt 

Organisatie telefooncirkel 4 5 4 

Open eettafel en restaurantdag 47 50 48 

Reserve nvt nvt nvt 

Samenkracht nvt nvt nvt 

Sociëteit Aerdenhout 5 8 11 

Thuisadministratie 19 19 15 

Tripjes 3 16 7 

Vrijwilligersvervoer 75 77 65 

Vervoer buurtbus 16 21 17 

Vrijwillige hulp aan huis 66 66 51 

Wandelen 15 18 19 

Website 1 1 1 

Wereldse maaltijd 3 11 16 

Zondagmiddaglunch voor vrijwilligers 0 1 1 

Totaal werkzaamheden 419 457 432 

Totaal aantal vrijwilligers  280 291 271 

*een aantal vrijwilligers zijn op meerdere 
terreinen actief     
  

 



Fondsen & sponsors              

Mijn Oranje Fonds /NLdoet Buurttuin zit op rozen 

Mijn Oranje Fonds /NLdoet High Tea 

Stichting Boschyusen Survivalkamp Ardennen 2020 

Sint Jacobs Godshuis Survivalkamp Ardennen 2020 

Bavostichting Heemstede 
Oprichten Odensehuis 
Overveen 

Sint Jacobs Godshuis Donatie nabestaandendossier 

Postduivenhouders  pianoreparatie Odensehuis 

Viking (Inter-Sprint banden) Sponsoring Bus 2020 

Nobilis Sponsoring Bus 2020 

Puur Makelaars Sponsoring Bus 2020 

Meerlandenfonds Bijdrage duofiets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


