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1 ALGEMEEN
Het Venster ondersteunt – waar nodig – burgers vanaf  27 jaar,  door middel  van 
welzijnsdiensten  en  -activiteiten.  Het  doel  daarbij  is  om  hen  zo  lang  mogelijk 
verantwoord zelfstandig thuis te laten wonen. Via het Steunpunt Mantelzorg worden 
mantelzorgers ondersteund. Het Venster doet haar werk vanuit de Bijbelse opdracht 
om mensen te steunen die het moeilijk hebben. Het Venster wil aanvullen op de 
zelfzorg  van  burgers,  in  samenwerking  met  de  omgeving,  maatschappelijke 
organisaties (o.a. kerken), zorgaanbieders en gemeente.
Het werkgebied van Het Venster is de gemeente Nunspeet. Deze gemeente bestaat 
uit de dorpskernen Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten.

Aandachtsgebieden: 
• maatschappelijke activering
• sociale preventie/voorkomen van zorg
• persoonsgerichte begeleiding en hulpverlening

Adresgegevens:
Stichting Het Venster  Tel.: (0341) 25 72 42
Elburgerweg 15            E-mail: info@hetvenster-nunspeet.nl
8071 TA Nunspeet Web: www.hetvenster-nunspeet.nl

Personeel:
Directeur: dhr. J.E. Hoving 
Mantelzorgconsulent: mw. L.A.A. Draaijer-Stam

mw. H.J. Drost-Wijnbergen
Vensterconsulent: mw. M. Huttinga (per 15 maart 2012) 

mw. H. Kroon 
mw. A.M. van der Linde

Medewerker Diensten- mw. M. Huttinga (per 15 maart 2012)
centrum: mw. G. van de Werfhorst-Verwoerd  
Huishoudelijk medew.: mw. J.P. van de Brake-Vos
Huismeester: dhr. W. Bonhof 
Receptie: mw. J. Brummel 
Administratie: mw. M. van Putten-Knikker (secretariaat)

dhr. B. van de Ridder (vrijwilliger boekhouding)

Samenstelling Bestuur per 1 januari 2013

Namens de Hervormde Gemeente Nunspeet (binnen de PKN) 
Mw. O. Blom-Hoogendoorn (*), Dhr. D. Fidder (*), Mw. J.A. Kleiberg-Lips, 
Dhr. H. Schippers
Namens de Christelijke Gereformeerde Kerk Nunspeet
Dhr. G.Fr. van der Beek, Mw. L. Buisman-Rooseboom 
Namens de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Nunspeet
vacature
Namens de Gereformeerde Gemeente Nunspeet
Mw. S.M. Wijnne (*), Dhr. E.M. van der Zon
Namens de Hersteld Hervormde Gemeente Elspeet 
Dhr. J. Schouten
Namens de Hervormde Gemeente Elspeet (binnen de PKN) 
Dhr. E. Mulder 
Namens de Gereformeerde Gemeente Elspeet
Drs. J. van Ekeris, Dhr. A.H. Moree (*)   

(*) Genoemde personen hebben zitting in het Kernbestuur.
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2 JAAROVERZICHT
In  2012  werd  bij  Venster-  en  Mantelzorgconsulenten  een  behoorlijke  werkdruk 
ervaren. In het dienstencentrum groeide de belangstelling voor veel activiteiten. Bij 
de vrijwilligersdiensten was een divers beeld te zien. Vanuit lokale zorgaanbieders 
kwamen meer  vragen om hulp.  Het  Venster  was actief  voor burgers  die een re-
integratietraject  volgden  op  zoek  naar  betaald  werk.  Het  aantal  vrijwillige 
medewerkers stabiliseerde op een aantal van 376. 
Bestuur en directie hebben veel respect voor de honderden betaalde en niet betaalde 
medewerkers  die zich inzetten voor burgers  in de samenleving.  Een samenleving 
waarin werkloosheid, stress en financiële zorg voor veel mensen werkelijkheid werd 
en het gevoel van welzijn onder druk zette. 

Welzijn  Nieuwe  Stijl  (WNS),  waarbij  burgers  meer  eigen  verantwoordelijkheid 
toebedeeld  krijgen,  was  in  2012  een  'hot  item'.  Trainingen  werden  gevolgd  en 
tijdens intervisies en in de Vensterkrant  werd er aandacht aan besteed. Sommige 
begeleidingstrajecten werden vlotter afgerond. Andere vroegen extra investeringen, 
vooral bij psychische problematiek en het opbouwen en onderhouden van sociale 
netwerken. Het project 'Sociale netwerk ondersteuning' werd van de plank gehaald 
en  een  Maatjesproject  werd  gestart,  na  overleg  met  Stichting  De  Metgezel.  Het 
Venster omarmt de uitgangspunten van WNS en benadrukt daarin vooralsnog de zorg 
voor de extra kwetsbare burgers  die niet  hebben geleerd om voor zichzelf  op te 
komen of voor wie het leven te ingewikkeld is om burgerkracht te tonen. Voor de 
diensten, waarvoor ouderenadviseurs werden ingezet, was 71,6% van de cliënten 
75 jaar of ouder. Bij Alarm Alert was dit 91,4% en bij Maaltijd Mobiel 84,5%. 

Financieel  werd  2012 neutraal  afgerond  (–  €  114,00).  Dit  dankzij  de  financiële 
bijdrage van participerende kerken en Stichting Vrienden van Het Venster. Al vele 
jaren toont  Het Venster  aan dat  niet  kan worden gewacht  op eerlijker  verdeelde 
subsidiegelden en dat daarom burgers uit overtuiging het belangrijke werk van Het 
Venster ondersteunen. 
Vanwege de hoge werkdruk werd een pas op de plaats gemaakt voor initiatieven als 
NL-DOET en Nunspeet  in  Dialoog.  Het  Venster  was  minder  aanwezig bij  divers 
overleg,  zowel  lokaal  als  regionaal.  Financieel  was  er  steun  van  de  gemeente, 
diverse  kerken,  het  ministerie  van  VWS,  Stichting  Vrienden  van  Het  Venster, 
bedrijven en fondsen. Een overkapping werd gebouwd met behulp van het Oranje 
Fonds, het Rabo Dichterbijfonds, het Nunspeetse bedrijf GPS en de Vrienden van 
Het Venster. 
Het Venster was actief op het gebied van maatschappelijke stages, bestuurlijk overleg 
vond plaats met de PCOB, Oranjehof en de SWON. Het Venster was ook in 2012 lid 
van de koepel MO-groep, MEZZO, VPTZ en NPV. 
In  2012  beëindigde  de  Gereformeerde  Gemeente  in  Nederland  te  Elspeet  –  uit 
praktische overweging –  zijn participatie in het Vensterbestuur. De heren R. van der 
Slikke en L.  Vogelaar  traden daarmee terug als  bestuurslid.   Per  1 januari  2013 
traden de volgende bestuursleden vrijwillig terug: de heren G. van Binsbergen, K.J. 
Van den Dool en J.E. Quik. De heren J. Mulder en J. Schouten kwamen de gelederen 
versterken.    

Op deze plaats past grote dankbaarheid. Naar de Heere God, naar vrijwillige en 
betaalde  medewerkers, naar kerken, fondsen, gemeente en andere partners en naar 
de vele burgers voor wie we in 2012 iets mochten betekenen. We hopen op een 
goede voortgang.

John Hoving
(directeur)
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Afscheid van een aantal bestuurders...

Onze Elspeetse coördinatoren
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3 DIENSTEN EN ACTIVITEITEN
In dit hoofdstuk vindt u informatie over diensten en activiteiten van 2012. Deze zijn 
opgesplitst  in  drie  onderdelen:  diensten  met  inzet  van  vrijwillige  medewerkers, 
diensten  met  inzet  van  Vensterconsulenten  (ouderenadviseurs/maatschappelijk 
werkers) en de activiteiten met inzet van activiteitenbegeleiding met vrijwilligers. Per 
onderdeel  is  een  overzicht  opgenomen,  waarin  u  kunt  zien  hoe  de  leeftijd-  en 
woonplaatsverdeling van cliënten en bezoekers van Het Venster was.

3.1 Diensten met inzet van vrijwillige medewerkers

In het onderstaande overzicht treft u per dienst de cijfers aan van de verschillende 
onderdelen waarvoor onze vrijwilligers zich hebben ingezet. Ook de cijfers van de 
voorgaande twee jaren zijn weergegeven, zodat u kunt zien welke ontwikkelingen de 
diensten doormaken.
In het kader van Welzijn Nieuwe Stijl werden acht burgers geholpen met het  
versterken van het eigen sociale netwerk. 'Productiecijfers' zullen in de komende  
jaren dalen bij toenemende burgerkracht. Beroepskrachten zullen daarmee niet  
automatisch minder werk hebben te verrichten. Het opbouwen en onderhouden van 
niet-natuurlijke netwerken is zeer arbeidsintensief! 

Dienst Specificatie 2.012 2011 2010

Hulpdienst Boodschappen 251 222 289

Vervoer 332 329 334
Wandelen 37 13 28
Huishoudelijke hulp 9 7 24
Begeleiding naar arts e.d. 12 2 22
Bibliotheek 12 38 47
Doorverwijzing / Advies 0 2

Totaal aantal acties 653 613 744
Aantal gebruikers 68 69 85

Klussendienst Elektra en telefoon 13 13 19
Water en afvoer 7 9 5
Gas en verwarming 2 2 2
Tuin en terras 53 53 59
Ophangen en vastzetten 0 22 27
Diversen 14 15 6
Advies en doorverwijzing 0 1 3

Totaal aantal acties 106 115 121
Aantal gebruikers 65 71 70

Bezoekdienst Aantal bezoeken 1.342 1.253 1.085
Aantal cliënten 78 74 74

Oppasservice chronisch zieken Aantal oppasuren 954 1.607 1.002
Aantal cliënten 28 29 24

Terminale thuiszorg Aantal ingezette uren 271 555 283
Aantal cliënten 21 19 7

Maaltijd Mobiel Aantal bezorgde maaltijden 30.652 33.192 31.415
Aantal gebruikers 206 234 236

Alarm Alert Aantal apparaten per 31-12 187 178 178
Aantal gebruikers 234 227 236

Dienst thuisadministratie Aantal contacten 561 249 396
Aantal cliënten 80 70 77
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De verdeling van leeftijden en woonplaatsen van de cliënten die gebruik maakten 
van de bovenstaande diensten ziet u in het volgende overzicht. Hierin kunnen 
mensen dubbel geteld zijn wanneer zij van meerdere diensten gebruik maakten.

Leeftijd cliënten 2012 2011 2010 Woonplaats
cliënten

2012

tot 60 jaar 64 54 40 Elspeet 82

60 - 74 jaar 99 97 119 Hulshorst 20
75 jaar en ouder 617 642 634 Nunspeet 661

Vierhouten 9
Overig 8

Totaal 780 793 793 Totaal 780

3.2 Diensten met inzet van Vensterconsulenten

In  2012 is  de  'titel'  Vensterconsulent  geïntroduceerd.  Met  de  verbreding  van  de 
doelgroep  deed  de  naam  'ouderenadviseur'  niet  langer  recht  aan  de  vele  en 
gevarieerde werkzaamheden van de maatschappelijk werkers van Het Venster. In de 
ontmoeting  met  ouderen(organisaties)  zal  de  aanduiding  'ouderenadviseur'  in  ere 
worden gehouden.    
In  het  onderstaande  overzicht  ziet  u  de  cijfers  van  de  verschillende  diensten 
waarvoor Vensterconsulenten werden ingezet. Onder de cijfers vallen de praktische 
hulpverlening  (advies,  ondersteuning  en  bemiddeling)  door  ouderenadviseurs,  de 
psychosociale begeleiding die door de maatschappelijk werkers wordt geboden en de 
Sociale Netwerk Ondersteuning aan eenzame burgers. Het Buurtloket Elspeet wordt 
gedaan in samenwerking met Zorgcentrum Oranjehof en Icare Thuiszorg.

Dienst Specificatie 2012 2011 2010

Ouderenadvisering Aantal contactmomenten 2305 1.700 1.390

Aantal hulpvragen 429 469 427
Aantal cliënten 348 345 339

Wachtlijstbegeleiding Aantal contactmomenten 312 448 483
Aantal cliënten 50 70 62

Preventieve huisbezoeken Aantal afgelegde bezoeken 192 247 127

 

Buurtloket Elspeet Aantal cliënten 39 64 -

De verdeling van leeftijden en woonplaatsen van de cliënten die gebruik maakten 
van de bovenstaande diensten ziet u in het onderstaande overzicht. Hierin kunnen 
mensen dubbel geteld zijn wanneer zij van meerdere diensten gebruik maakten.

Leeftijd cliënten 2012 2011 2010 Woonplaats
cliënten

2012

tot 60 jaar 45 28 17 Elspeet 118

60 - 74 jaar 71 53 55 Hulshorst 75
75 jaar en ouder 513 581 456 Nunspeet 425

Vierhouten 8
Overig 3

Totaal 629 662 528 Totaal 629

6



Jaarverslag 2012
  

mei 2013

3.3 Activiteiten

In 2012 werd de stijgende lijn – ingezet in 2011 – voortgezet. Een vacature bij de 
activiteitenbegeleiding werd ingevuld en (nieuwe) activiteiten werden opgezet. Meer 
dan 9.000 vrijwilligersuren werden besteed aan onderstaande activiteiten. Met de 
activiteiten werd en wordt ontmoeting gecreëerd. Mensen ontmoeten elkaar, gaan 
onderweg  en  vergroten  hun  netwerk.  Door  personeelsgebrek  werd  dit  jaar  niet  
meegedaan aan de 'burendag', 'Nunspeet in Dialoog' en NL-DOET. Wel waren er 
activiteiten in Oranjehof, De Wieken, De Brem en De Clockenslach. 
In totaal kwamen in het dienstencentrum van Het Venster 11.221 bezoekers voor 
activiteiten over de vloer. Samen met de bezoekers van de activiteiten op andere 
locaties waren er 17.259 deelnemers op jaarbasis. De grote toename werd vooral 
veroorzaakt  door  de  uitbreiding  van  activiteiten  in  De  Clockenslach.  Vrijwillige 
medewerkers  zijn  daar  op  elke  werkdag  van  9.30  –  13.30  uur  en  op  de 
maandagavond van eind september t/m juni.  

Plaats Activiteit 2012 2011 2010

Nunspeet dienstencentrum open maaltijden di/wo/do/vr 5.171 5.458 5.455

Het Venster broodmaaltijden 160 133 112
extra maaltijden 406 362 358
schaakclub 300 250 208
meer bewegen met ouderen 680 612 399
nieuwjaarsbijeenkomst/receptie 110 140 135
spelmiddagen 47 26 41
midwinterweek (5 actviteiten) 178 181 150
boeken- en kleedjesmarkten 250 305
Venstermarkt 475 500
NL Doet 60
ontmoeting 2e kerstdag 31 17
schilderclub (do/)vr 192 208 276
houtsnijden 358 336 384
houtgutsen 230 224 256
bloemschikken 282 354 360
kaarten maken 153 135 153
creativiteit 15 25
handwerken 336 234 204
kalligrafie 18 96
ontdek je creatieve gaven 112 112 120
videomiddagen 130 86 109
diverse voordrachten 128 31 33
bustochten 202 132 207
voorlichting vakantiereizen 61 76 80
vakantiereizen 69 84 90
reünie vakantiereizen 60 72 83
informatie div. organisaties 65 22 24
voorlichtingsbijeenkomsten 45 17 63
verkoopdemonstratie kleding 74 106 66
weeksluitingen 459 408 400
bezinningsmomenten 191 70
vieringen (kerst/pasen e.d.) 123 105 112
computercursus (basis) 128 104 60

Totaal aantal deelnemers 11.221 10.978 10.059
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Plaats Activiteit 2012 2011 2010

Nunspeet De Brem cultuur- / natuurmiddag 28 37 35
spelletjesmiddag 23 39 35
creativiteit 11 26 15
bloemschikken 4 13 9
informatiemiddag 9 16

Totaal aantal deelnemers 66 124 110

Elspeet Oranjehof creativiteit 180 144 126
schilderen 112 122 112
geheugentraining 160 324 304

Totaal aantal deelnemers 452 590 542

Nunspeet De Clockenslagh Koffie-inloop en maaltijd 4.590 2.295
Koffie-inloop 's avonds 720 360

Totaal aantal deelnemers 5.310 2.655

Hulshorst De Wieken koffie-inloop en maaltijd
Activiteit 's middags
Informatiedag met WZUV 45

Totaal aantal deelnemers 210 260 261

Activiteiten op alle locaties Totaal aantal deelnemers 17.259 14.607 10.972

Vrijwilligersdag 2012
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4 STEUNPUNT MANTELZORG NUNSPEET

Inleiding
Het Steunpunt Mantelzorg is sinds 2004 een werkonderdeel van Het Venster. Werd 
de bekostiging van 2004 t/m 2006 gedaan vanuit het zorgkantoor, voor Coördinatie 
Vrijwilligers Thuis- en Mantelzorg, vanaf 2007 is vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) de gemeente Nunspeet verantwoordelijk. Het Steunpunt heeft 
een eigen jaarverslag over 2012.

Cijfers
In totaal zijn er door 310 mantelzorgers 401 hulpvragen gesteld, waarvan er 356 ook 
weer afgerond konden worden. In totaal zijn er 930 contactmomenten geweest.
Het aantal mantelzorgers dat zich bekend maakt groeit behoorlijk. Dit komt door de 
actieve  houding  van  het  Steunpunt,  door  extra  activiteiten,  door  toenemende 
verwijzingen o.a. vanuit de huisartspraktijken, het Algemeen Maatschappelijk Werk 
en de thuiszorginstellingen en door mond-tot-mond 'reclame' van de mantelzorgers 
zelf. Het komt ook door specifieke deskundigheid, o.a. op het gebied van Mantel-
zorg & Autisme.  

Geregistreerde mantelzorgers per 31 december:

Leeftijd cliënten 2012 2011 2010 Woonplaats
cliënten

2011

Jonger dan 18 jaar 14 10 1 Elspeet 148

18 - 39 jaar 69 55 35 Hulshorst 58
40 - 59 jaar 353 292 206 Nunspeet 674
60 - 74 jaar 311 255 185 Vierhouten 20
75 jaar en ouder 183 158 136 Overig 30*

Totaal 930 770 563 Totaal 930

*) waarvan 12 uit Doornspijk

Diversen
De Dag van de Mantelzorg werd gehouden met diverse activiteiten.
Mantelzorgconsulenten volgden diverse cursussen en trainingen, met name op het 
gebied  van  Systeem  Therapie,  Welzijn  Nieuwe  Stijl  en  'Beeldtaal'.  Het  project 
(over)belaste mantelzorger werd afgerond met het borgen van de opgedane kennis en 
het verantwoorden aan de financiers.
Het jaarverslag van het Steunpunt Mantelzorg is op te vragen bij Het Venster. 
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Bijeenkomst  
tweede kerstdag

Personeelsuitje  
2012. 
V.l.n.r.: 
Henrieke Kroon,  
Annemarie van 
de Linde en
Katrien Polinder

Boekenmarkt  
december 2012



Jaarverslag 2012
  

mei 2013

5 VRIJWILLIGE MEDEWERKERS EN STAGIAIRES

5.1. Vrijwillige medewerkers

In 2012 werd vanuit landelijke overheid en pers de druk op burgers opgevoerd om 
zelf actiever een bijdrage te leveren aan de eigen gezondheid en die van de directe 
omgeving. Ook werden hogere bijdragen gevraagd voor de gezondheidszorg, het 
onderwijs  en  de overheidsfinanciering.  Burgers  werden opgeroepen  om meer  en 
langer betaalde arbeid te verrichten. 
In een jaar van een economische- en een vertrouwenscrisis bleef een belangrijk deel 
van  de  bevolking  rustig,  consequent  en  uit  overtuiging  klaar  staan  voor  veelal 
onbekende medeburgers. Het is ongekend hoe trouw onze vrijwillige medewerkers 
zijn.  Het  is  fijn  om steeds  weer  te  horen  en  te  lezen  hoeveel  voldoening  dat  
vrijwilligerswerk geeft en hoe fijn het is om iets voor een ander te mogen doen. Het  
groeiend aantal 65-plussers geeft hoop dat in de komende jaren  het aantal vrijwillige 
medewerkers binnen Het Venster nog kan stijgen ten gunste van de toenemende 
hulpvragen vanuit instellingen die tot nu toe AWBZ-gefinancierd worden. In 2020 
wordt een stijging van 36% verwacht van 65-74 jarigen in de gemeente Nunspeet 
t.o.v. 2010. In diezelfde periode stijgt het aantal burgers met minder dan 2%.
In 2012 zijn 42 vrijwilligers gestopt met hun werk. Gelukkig kwamen er 44 voor 
terug.

Aantallen vrijwilligers per 31 december 2012:

Aantallen vrijwilligers 
(per 31 december 2011)

2012 2011 2010

Hulpdienst 39 53 50
Klussendienst 14 16 17
Bezoekdienst 85 83 80
Oppasservice Chronisch Zieken 39 41 42
Terminale Thuiszorg 21 20 21
Maaltijd Mobiel 60 58 60
Alarm Alert 14 14 9
Dienst Thuis Administratie 6 6 5
Preventieve Huisbezoeken 11 9 7
Receptie 8 7 5
Dienstencentrum 151 150 150
Diversen 133 122 122

Totaal 581 587 568
Totaal aantal personen* 376 374 355

*) Er zijn vrijwilligers die inzetbaar zijn voor meerdere diensten.

Onderstaand een overzicht van de leeftijden van de vrijwillige medewerkers:

Leeftijd vrijwilligers 2012 2011 2010

20 - 34 jaar 16 21 23

35 - 49 jaar 38 37 34

50 - 64 jaar 118 124 125

65 - 69 jaar 83 78 79

70 jaar en ouder 121 114 94

Totaal 376 374 355
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5.2 Stagiaires

Maatschappelijk Werkers in opleiding (i.o.)
In 2012 waren drie stagiaires Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MW&D) 
actief voor Het Venster. In juni werd afscheid genomen van Anneke Gerritsen, terwijl 
Maria Huttinga een baan binnen Het Venster kon worden aangeboden. In september 
kwam  Janneke  Noordstra  het  Vensterteam  versterken.  Het  Venster  besteedt  veel 
aandacht aan een goede begeleiding, maar krijgt hier – in de vorm van een goede 
dienstverlening en wat extra 'handen' – ook veel voor terug. De stagiaires houden 
zich vooral bezig met preventieve huisbezoeken, ouderenadvisering, maatschappelijk 
werk en mantelzorgbegeleiding.

Maatschappelijke Stages (MAS)
Het  Venster  staat  open  voor  samenwerking  met  scholen  en  het  Servicepunt 
Vrijwilligers  Nunspeet.  Samen  willen  we  inhoud  geven  aan  de  opdracht  om 
leerlingen een maatschappelijke stage te laten doen. Helaas heeft Het Venster weinig 
mogelijkheden buiten de schooltijden. 
In 2012 waren minstens 5 leerlingen actief in het kader van de MAS. Zij hielpen mee 
bij  het  vervoer  van  maaltijden  (Maaltijd  Mobiel),  waren  actief  in  de  keuken  en 
hielpen bij een boekenmarkt.  

Uitstapje met de vrijwilligers van de Bezoekdienst
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6 TERUGZIEN EN VOORUITKIJKEN

6.1 Terugzien

• In het kader van doelgroepverbreding is onderzoek gedaan door bureau Geerts te 
Putten. In het algemeen weten thuiswonende burgers tussen 27 en 55 jaar zich 
uitstekend te redden. Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking 
en  mensen  met  psychiatrische  problematiek  stellen  belangstelling  vanuit  het 
welzijnswerk op prijs. Het Venster heet hen van harte welkom bij alle activiteiten 
en diensten. 

• Alarm Alert (personenalarmering) is al meerdere jaren voorbereid op het digitale 
tijdperk. Uiteraard is de voortgang op dit gebied gevolgd. Conclusie blijft dat de 
analoge lijn nog steeds het meest veilig is. Burgers die anders wensen tekenen 
voor 'eigen risico'. 

• Het project (over)belaste mantelzorger werd in 2012 afgerond en werd financieel 
verantwoord naar landelijke fondsen, de Gereformeerde Gemeente Nunspeet, de 
gemeente Nunspeet en Stichting Vrienden van Het Venster.

• (Recreatieve) activiteiten, waaronder de clubs, hadden (weer) meer belangstelling.
• Wegens tijdgebrek werd niet meegedaan aan NL-DOET, de Burendag en de Dag 

van de Dialoog.
• De personele bijdrage aan de Mantelzorgkamer werd gereduceerd.
• De vacature bij de Activiteitenbegeleiding werd ingevuld door Maria Huttinga.
• Opnieuw werd invulling gegeven aan de Tweede Kerstdag. Er waren 31 gasten.
• De poging  om op  elke  werkdag  een  gymnastiekgroep  actief  te  laten  zijn,  is 

mislukt bij gebrek aan belangstelling en het ontbreken van voldoende vrijwillige 
medewerkers. 

• Een overkapping werd gerealiseerd, vóór en opzij van het dienstencentrum. Dank 
aan het Oranje Fonds, GPS, RABO-Dichterbijfonds en Stichting Vrienden van Het 
Venster. 

• Gesprekken werden gevoerd met de Ittmannshof, Seewende en InteraktContour, 
over  de  inzet  van  vrijwilligers.  Werkzaamheden  in  De  Clockenslach  werden 
uitgebreid.  Voor  Seewende  werd  gestart  met  het  werven  van  vrijwillige 
medewerkers.

• De  samenwerking  met  SWON en  Oranjehof  kreeg  extra  aandacht  vanuit  de 
besturen. Met beide organisaties wordt intensiever samengewerkt. 

• De Vrienden van Het  Venster  waren actief  met  de  verkoop van worst,  snert,  
potgrond, boeken, oliebollen en – via de Venstermarkt – talloze spulletjes. 

6.2 Vooruitkijken

• Het  beleidsplan  2013 – 2016 wordt  afgerond.  Het  Venster  zal  daarin 
aangeven dat het dienstencentrum meer een inloophuis mag zijn. Verder 
zal sterk worden ingezet op netwerkversterkende activiteiten en -diensten.

• Samen met De Bunterhoek zal opnieuw een buffet worden georganiseerd 
in Hulshorst.

• Steunpunt  Mantelzorg  zal  minder  inzetten  op  het  zoeken  van  nieuwe 
mantelzorgers  en  meer  aandacht  besteden  aan  de  begeleiding  van 
(over)belaste mantelzorgers. Ook zal de samenleving meer bewust worden 
gemaakt van de grote waarde van mantelzorgers. 

• In 2013 wordt weer meegedaan aan NL DOET. 
• Ontwikkelingen op het gebied van transities en bezuinigingen zullen op 

de voet  worden gevolgd.  Naast  burgerkracht  blijft  betaalde coördinatie 
van  het  vrijwilligerswerk,  het  benaderen  van  zorgmijders,  wijkgericht 
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werken  en  de  preventieve  uitwerking  van  het  welzijnswerk  van  groot 
belang.

• Met  de  gemeente  en  maatschappelijke  organisaties  zal  een  opzet  van 
integrale kostprijsberekening worden uitgewerkt.

• Stichting Vrienden zal zich beraden op nieuwe acties en activiteiten.
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