
Jaarboek 2016 

Samenstelling: Hilde Glessner 



ALV 15 januari 2017 

Agenda: 

1. Opening en mededelingen 
2. Terugblik 2016 en jaarboek 
3. Goede voornemens 2017 
4. Vaststellen klachtenregeling, instellen vertrouwenspersoon 

en klachtbehandeling door een externe onafhankelijke 
commissie 

5. Financieel jaarverslag 2016 
6. Verkiezing kascommissie (Coen Janssen is aftredend) 
7. Sluiting officiële deel ALV 
8. Gezellig samenzijn! 



Bestuur  

• Vergaderingen bestuur 
– 6 januari 

– 25 april 

– 11 juli 

– 6 oktober 

– 7 december 

• Presentaties NZP 
– 23 januari: Kern met Pit in Grathem 

– 7 juni: netwerkdag Huis voor de Zorg 

– 12 december: WMO raad Venlo 



Coördinatieteam 

• 2 februari      

• 29 februari      

• 5 april 

• 10 mei  

• 31 mei 

• 4 juni 

• 29 augustus 

• 4 oktober 

• 8 november 





Inloopcafé 



Activiteiten van de vereniging 
NaoberzorgPunt in 2016 

• 7 januari 2016:  nieuwjaarsbijeenkomst 

• 17 januari 2016:  algemene ledenvergadering 

• 8 mei 2016:  lentemarkt 

• 3 juni 2016:   Kick Off van het Meldpunt Naoberzorg 

• 9 juli 2016:   Kick Off van ‘Kom op de Soep’ tijdens het  
   openluchtconcert van Harmonie Amicitia 

• 22 juli 2016:   vrijwilligers BBQ 

• 23 oktober 2016: herfstmarkt 

• 22 november 2016: netwerklunch AMW en CJG Leudal 

• 15 december 2016: Inspiratiemiddag en Kick Off van Naoberkids 

• 15 december 2016: Kerst Inn  

 



Nieuwjaarsbijeenkomst 
7 januari 2016  



Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van NaoberzorgPunt Bie Briels was er veel tijd voor ontmoeting 
en uitwisseling en gingen Karin van der Plas en Hedi Manderfeld kort in op de plannen voor 
2016.  











https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirhfCtpqbRAhWHMBoKHXt5DzgQjRwIBw&url=https://twitter.com/verlindenpiet&psig=AFQjCNFmWcrl0ENp5P5dlISRdvyRYMpo8g&ust=1483544020231942


http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGwrOlmKbRAhXGVxoKHRvbAWkQjRwIBw&url=http://www.roggelsnieuws.nl/evenementen/zondag-8-mei-lentemarkt-roggel/&psig=AFQjCNF3u1w82qVOnYsUOOVlDV5vDwGLDw&ust=1483540233572233






Naoberzorg Zomer BBQ   
22 juli 2016 
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Projecten van de vereniging 

• Start Meldpunt Naoberzorg 

• Kom op de soep 

• Naoberkids 

• Leuk voor elkaar 

• Inloopcafé 

 



Meldpunt Naoberzorg 



Informatiekaart pilotproject NaoberzorgTeam 
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Looptijd project:  
1 januari 2016 tot 1 januari 2018 

Kernelementen van de pilot: 
 

• Voortbouwen op wat er al is, wat 
we samen al hebben 
gerealiseerd; 

• Samenwerking uitbouwen en 
nieuwe (verrassende) coalities 
vormen; 

• Co-creatie realiseren tussen 
burgers, hun netwerk, sociale 
verbanden in het dorp en de 
professionele laag; 

• Maatwerk leveren; 
• Niet overname van 

verantwoordelijkheden maar 
‘opname’ van ieders 
competenties; 

• Breed draagvlak en vertrouwen 
realiseren bij burgers en 
professionals. 
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Partners: 

Vereniging NaoberzorgPunt 
Vrijwilligersorganisaties w.o. 

de Zonnebloem 
Synthese 
Proteion 
AMW ML 

Huisartsen 
Fysiotherapie 

Pastoor 
Basisschool de Zjwiek 

Ondernemersvereniging  
 
 

Doelen Acties  Resultaten  

Inrichten werkplaats communicatieplan 30 cases beschreven 

Werving, training en scholing 
van vrijwilligers 

Scholingsmodule op basis van 
de Presentietheorie 

Tevredenheid burgers 
Tevredenheid 
samenwerkingspartners  

Versterking dorpsnetwerk  inspiratiesessies 
 

Handboek waarin o.a. 
procesbeschrijving 

monitoring Symposium 

NaoberzorgTeam = een sociaal wijkteam, maar dan anders…. 
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Plan 
Fasering Tijdpad  Stappen 

Initiatief en verkenningsfase 01-03-2014 tot 01-09-2014 Onderzoek naar haalbaarheid en betaalbaarheid pilot 

Diagnostische fase 01-09-2014 tot 01-04-2015 Gesprekken met partners, fondswerving en 
subsidieaanvragen voorbereiden en indienen 

Realisatiefase 01-01-2016 tot 01-09-2017 Inrichten project, kick-off, scholing plannen en 
uitvoeren, start werkplaats 

Evaluatiefase 01-09-2017 tot 01-01-2018 Procesbeschrijving, handboek, symposium en 
tevredenheidsonderzoek bij burgers en partners 

Financiering 
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Bijeenkomsten werkplaats  
pilot Meldpunt Naoberzorg 

• 15-02-2016 

• 11-04-2016 

• 20-06-2016 

• 02-09-2016 

• 27-10-2016 



Zaterdag 9 juli 2016 
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Harmonie Amicitia sloot –net als andere jaren- haar 
seizoen 2015/2016 af met een concert in Zorgcentrum St. 
Elisabeth. De bewoners  en de gasten genoten van een 
prachtig concert.   
NaoberzorgPunt was uitgenodigd om iets te vertellen over 
het nieuwe project ‘Kom-op-de-soep’ dat, samen met 
MicoSport , vanaf 24 juli zes weken lang elke 
zondagmiddag plaatsvindt. 
 



NaoberzorgPunt en MicoSport startten deze zomer met ‘Kom-op-de-soep’. Zij gaven 
9 juli een estafettestokje aan de voorzitter van Amicitia, concertleden en gasten , 
zodat nog meer mensen worden geïnspireerd om anderen uit te nodigen en in 
beweging te komen.  





Kom op de soep 
Op zondag 24 juli is gestart 
met een nieuwe activiteit 
van NaoberzorgPunt. Een 
activiteit die in 
samenwerking met 
MicoSport in Roggel tot 
stand komt. Elke 
zondagmiddag kunnen 
mensen er terecht voor een 
kopje soep, verantwoord 
bewegen en vooral voor de 
gezelligheid en om anderen 
te ontmoeten.  



Kom-op-de-soep verlengd…. 

 



NaoberzorgPunt Roggel als gastvrouw voor eerste 
estafette burgerinitiatieven van ‘Wij Limburg’ 

15 december 2016 











Naoberzorg 
ís Leuk voor Elkaar! 

 

“Naoberzorg ís Leuk voor Elkaar” is als  
nieuwe pilot in Roggel in januari 2016 
van start gegaan. 
Het is een concrete aanpak om 
eenzaamheid te bestrijden. Burgers 
vinden elkaar in het lokale netwerk en 
verkennen middels verschillende ICT -
toepassingen en een virtueel 3D-
programma nieuwe mogelijkheden om 
hun eigen netwerk te vergroten en te 
versterken.  
Naast elkaar fysiek te ontmoeten wordt 
in de groep besproken hoe de eigen 
virtuele ontmoetingsplek er uit komt te 
zien.  

Elke donderdagmiddag in het inloopcafé 

Voorbeelden van  thema’s waarop men elkaar kan  
ontmoeten zijn: 
• Fotografie, filmen, verhalen  scannen, bewerken, 

vastleggen etc. 
• Samen spellen doen 
• Zorgen voor een ander (mantelzorg), zorgen voor 

jezelf (zorg van elke dag) 
• Natuur en tuinieren 
• (Ruil)handel en kringloop: marktplaats, 

weggeefhoek 
• Lichamelijke oefeningen met spel computer (Wii) 
• Burenhulp / zorgvoorzieningen 
• Vakantieplannen: toeristische informatie regio, 

camping, hotel, B&B zoeken 
• Cultuur en geschiedenis 
• Praktisch: bankieren, verzekeren  
• Literatuur en filosofie 
• Gemeenteraad, politieke thema’s 
• Zingeving, levensvragen en religie 



Kerst Inn 
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Instellen vertrouwenspersoon 

Maria van der Ven 

06 23957925 



Klachtenregeling 

Hebt u een klacht? Laat het ons weten. 

Bent u tevreden? Laat het ánderen weten! 

 

Doel van de klachtenregeling 

• Om de klachten van burgers of verwijzers naar 
ieders tevredenheid op te lossen 

• Om van de klacht te leren en zo nodig wijzigingen 
aan te brengen in ons functioneren. 



De procedure 

• Uw klacht in eerste instantie melden bij de 
persoon waarover klachten bestaan 

• In alle gevallen wordt het bestuur van 
NaoberzorgPunt op de hoogte gesteld 

• Indien u dat wenst kunt u ook contact 
opnemen met de vertrouwenspersoon 

• Komt u er samen niet uit dan wordt uw klacht 
voorgelegd aan een externe 
klachtencommissie 



Nieuwe certificaten 

 

 

 

 

• Ria Poussart 

• Huub Sijstermans 

• Vera Sijstermans 

• Nellie Crommentuijn 



Oorkondes en erelidmaatschappen 

 

 

 

 

 

• Cor Hermans 

• Math Mennen 

 



Dank aan alle vrijwilligers, samenwerkingspartners en ondernemers  
die dit steeds weer mogelijk maken! 

Afbeelding uit het jaarverslag van ZoWonen 2016 
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2016 was zo…… 
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