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Van de voorzitter:
Het lijkt wel of er geen rust kan bestaan in vrijwilligersland.
Zeker, na ruim veertig jaar zou je denken dat SAHR een gevestigd begrip is in de
Roosendaalse samenleving. En aan de ene kant is het dat ook zeker. Onze klanten weten ons
nog steeds goed te vinden. Onze vrijwilligers bieden onveranderd de hulp die van hen
gevraagd wordt. Helemaal goed, zou je denken.
Iedere medaille kent zijn keerzijde, zo ook deze. Net als alle vrijwilligersorganisaties in
Roosendaal ziet ook SAHR het aantal vrijwilligers waar een beroep op gedaan kan worden in
het achter ons liggende jaar teruglopen. Geen schokkende dingen, maar onze vrijwilligers zijn
grotendeels lid van de groep gepensioneerden en er komt een dag dat aan de inzet van deze
mensen - soms gedwongen- een einde komt. Heel begrijpelijk. Vervelend voor de stichting is
alleen dat er niet of nauwelijks sprake is van groei van het aantal vrijwilligers. En wij zijn ook
hier niet de enige organisatie die hiermee te maken heeft. Nederland rekent in toenemende
mate op de inzet van personen die hun echte werkzame bestaan achter zich hebben gelaten.
Mantelzorg, oppas grootouders het zijn maar voorbeelden van waar pensionado’s voor
gevonden worden. En soms kruipt in die hulpverlening zoveel tijd dat men er geen puf meer
voor heeft om daar bovenop nog als vrijwilliger in een ander kader actief te worden. Vaak ook
lijkt het idee te bestaan dat inzet als vrijwilliger zo’n beetje een niet betaalde fulltime job is.
SAHR doet er alles aan om dit idee te ontkrachten. Voor onze stichting is ieder beetje hulp dat
we kunnen krijgen en inzetten welkom. Wij zien graag mensen komen die per week een klein
aantal uren ingezet kunnen worden voor de traditionele doelen die in ons aanbod zitten: rijden
en begeleiden, tuinonderhoud, het doen van kleine klussen, sociale ondersteuning en laat ik
vooral onze ondersteuning niet vergeten: onze centralisten en het bestuur van de stichting. Ik
wil dan ook namens het hele bestuur waardering uitspreken voor de inzet die door onze
vrijwilligers is gepleegd in 2019!
Soms wil je dat een medaille meer dan twee kanten zou kennen. Een zeer belangrijk deel van
de energie die dit jaar in de stichting geleverd is, is gericht op samenwerking en het laat zich
aanzien dat dit in het komende jaar verder wordt uitgebreid,
Vooral op het gebied van sociale ondersteuning werkt SAHR nauw samen met Humanitas,
Wonen+ en Sant Egidio. Tweemaandelijks hebben wij overleg en dit wordt door alle betrokken
partners als zeer nuttig ervaren.
We zien initiatieven op het gebied van praktische ondersteuning komen en gaan en mogelijk
kan er ook op dit gebied een stedelijk overleg tot stand komen. De eerste voorzichtige stappen
in die richting zijn inmiddels genomen. Zou het niet mooi zijn als hulpbehoevenden
bijvoorbeeld een aanspreekpunt in Roosendaal zouden krijgen waar het werkaanbod dan ook
weer op een aantal factoren kan worden beoordeeld en toegekend aan de organisaties die op
zo’n moment het meest geschikt zijn? Op dit moment merken wij ook dat er wel degelijk nut
bestaat in samenwerking met andere spelers op de markt, zowel de bestaande als de nieuwe.
En dat brengt me meteen op wederom een steen die rimpels in de vijver veroorzaakte in 2019:
het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Roosendaal. Voor SAHR heeft dit in concrete zin
weinig gevolgen voor de komende jaren, maar het idee achter het nieuwe subsidiebeleid is
wel dat gemeentefondsen op een manier worden aangewend die voorkomt dat er dubbelingen
optreedt in de hulpverlening. Samenwerking is hiervoor een vereiste.
Het opkomen van een nieuwe speler op de markt heeft voor nogal wat onrust gezorgd, zeker
bij de partners in het sociale overleg. Het herverdelen van subsidiegelden hebben daar
gezorgd voor gedwongen ontslagen en een gedwongen heroverweging op het eigen
takenpakket Hier zal in de komende periode nog het nodige over gezegd worden. Het
komende jaar zal zeker interessant worden.
SAHR blijft als vanouds aan de weg timmeren met al haar gewaardeerde vrijwilligers. De
behoefte aan onze inzet is in 2019 wederom gebleken, u kunt zelf de cijfers daarop nalezen.
Over de inzet van onze vrijwilligers gaat u geen stukken in de lokale pers lezen. Gelukkig, en
laat ze allemaal maar praten, spreekt de waardering die zij van hun cliënten krijgen boekdelen.
Hans van den Hout – voorzitter.
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Doelstelling SAHR:
SAHR heeft als doel het bevorderen en uitvoeren van de vrijwillige hulpverlening aan inwoners
van Roosendaal en de kerkdorpen. Doelgroep zijn inwoners met een klein sociaal netwerk en
geringe financiële middelen die geen familie, buren, vrienden of kennissen hebben om hen te
helpen en zich geen professionele hulp kunnen veroorloven.
Het Bestuur:
De vacature voorzitter binnen het bestuur die al in 2018 ontstond, is uiteindelijk voor een
aantal jaren ingevuld door Hans van den Hout, voorheen ad-interim voorzitter. De plaats die
hierdoor vrijgekomen was binnen het bestuur is gelukkig vrij snel ingevuld en wel door Ellie
Beerendonk. Ellie is bij SAHR gekomen als rijder, begeleider.
Binnen SAHR is Ellie coördinator van de sociale steun geworden en heeft zij dit inmiddels
aardig onder controle.
Het bestuur is blij met haar en met het feit dat het bestuur weer voltallig is.
Het bestuur is dit jaar 11 keer bij elkaar gekomen en organiseerde daarnaast ook de
jaarvergadering met een korte impressie door 2 andere instanties over hoe bij hen de sociale
steun te werk gaat.
Daarnaast zijn er voor alle geledingen binnen SAHR 2 vergaderingen door het bestuur
gepland geweest die redelijk goed bezocht zijn.
Ook was het bestuur zoveel mogelijk aanwezig bij activiteiten, lezingen of bijeenkomsten om
SAHR onder de aandacht te brengen, de kennis te vergroten en te kijken waar evt.
veranderingen nodig waren.
De vrijwilligers:
Eenieder die zich in wil zetten binnen SAHR voor het verlenen van hulp aan diegenen die
elders geen hulp kunnen vinden, kan als vrijwilliger worden geregistreerd. Voorafgaand aan
een registratie vindt er een intakegesprek plaats waarin bekeken wordt of de vrijwilliger
geschikt is voor de uit te voeren taak. Een inwerkperiode is bij sommige werkgroepen
noodzakelijk.
Van de vrijwilliger wordt gevraagd dat hij/zij graag andere mensen wil helpen, zich aan
gemaakte afspraken kan houden en de privacy van de hulpvrager niet uit het oog verliest. Ook
is het van belang dat hij/zij de eigen grenzen kent en deze aan kan geven, indien een situatie
dit vereist.
In 2019 had SAHR gemiddeld 55 vrijwilligers waarvan een aantal van hen beschikbaar waren
voor meerdere werkgroepen. Zij zijn onderverdeeld in:
groep centralisten 11
groep rijders 19
groep klussers 5
groep tuiniers 9
groep sociale steun 14
vrijwilligersadministratie 1
kaarten versturen 1.
In 2019 was er 1 jubilaris, die tijdens de jaarvergadering in het zonnetje is gezet:
Mevr. R. Wouters, zij is 10 jaar rijder bij SAHR.
Van harte gefeliciteerd!
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De vrijwilligers mogen deelnemen aan cursussen van het Vrijwilligers Informatie Punt, wij
brengen hen op de hoogte als er een cursus is waar men op in kan schrijven.
Onze vrijwilligers zijn ook in 2019 weer getrakteerd op een kerstlunch. Deze vond plaats in het
Spectrum alwaar zij ook een kerstattentie hebben ontvangen. De kerstlunch is een goed
verzorgde, goed bezochte maar vooral gezellige informele bijeenkomst. Het bestuur vindt het
belangrijk dat de vrijwilligers gewaardeerd worden voor het vele werk wat zij belangeloos en
vrijwillig verrichten.
Financiën:
De stichting wordt door de Gemeente Roosendaal erkend en de jaarlijkse subsidie is voor
2019 weer verleend omdat SAHR aan de gestelde voorwaarden voldoet.
Het is goed om te weten dat SAHR een ANBI-status heeft. Dit betekent dat een gift aan SAHR
fiscaal aftrekbaar is. Mocht u als particulier of zakelijk het werk van SAHR willen steunen dan
nodigen wij u van harte daartoe uit.
Tarieven voor hulpvragers van SAHR:
Ritten binnen Roosendaal: € 4,80.
Ritten binnen de dorpen Nispen, Wouw, Heerle, Wouwse Plantage, Moerstraten:
€. 3,00 indien gereden door een rijder uit het desbetreffende dorp.
Er is steeds sprake van één rit, vice versa, met begeleiding naar één bestemming.
Ritten buiten de bebouwde kom en/of dorpen of indien een rijder uit Roosendaal voor de
dorpen ingezet moet worden: € 0,25 per gereden km, gerekend van en tot het huisadres van
de rijder.
Ophalen en wegbrengen van urinemonsters/bloed, etc., per afleveradres: € 3,70.
Voor alleen wegbrengen en later weer ophalen b.v. bij bezoek aan verpleeghuis/therapie/etc.
worden 2 ritten gerekend à € 3,50 per rit.
Voor alle ritten geldt: parkeergeld is voor rekening van de hulpvrager.
Tarieven voor een tuin of een klus van maximaal 2½ uur: €. 4,80.
Verzekeringen:
Alle medewerkers van SAHR zijn aanvullend verzekerd via de Vrijwilligerspolis van de
gemeente Roosendaal.
Deze vrijwilligersverzekering omvat:
- Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
- Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
- Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
- Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen
- Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers
met uitzondering van een ongevallen/ inzittendenverzekering.
Werkgroepen:
SAHR heeft 4 actieve werkgroepen:
-

centralisten
rijden en begeleiden
klussen en tuinonderhoud
sociale steun
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De werkgroepen hebben coördinatoren die de vrijwilligers begeleiden en aansturen. Zij
beoordelen, indien na de eerste screening door de centralisten noodzakelijk, de hulpvragen en
leggen, indien nodig, de contacten tussen de hulpvrager en de vrijwilliger.
Daarnaast hebben we de PR en de administratie.
PR:
In 2019 is menig onderdeel bij SAHR aangepast.
Te denken valt aan een aanpassing van de folders waar de puntjes op de “i” zijn gezet maar
ook aan nieuwe kaarten voor het werven van vrijwilligers.
Ook heeft het bestuur een nieuwe promotiefilm laten maken die op de website geplaatst is.
Meerdere keren per jaar wordt het nieuws op de website gezet zodat de vrijwilligers maar ook
de cliënten steeds het laatste nieuws kunnen volgen.
Door verschillende bestuursleden is er deelgenomen aan overlegsituaties om SAHR meer in
de picture te zetten.
Helaas is Roosendaals Treffen, waar SAHR 2 stands zou bemannen, wederom vanwege het
weer afgelast.
Administratie:
De administratie is bijgehouden door een vrijwilliger.
Een andere vrijwilliger heeft ervoor gezorgd dat iedere vrijwilliger op zijn/haar verjaardag,
jubileum of aanvang/uitschrijving vrijwilligerswerk bij SAHR een kaart heeft ontvangen.
Terugblik van de werkgroepen over 2019:
Centralisten:
Het jaar 2019 was een rustig jaar voor ons als centralisten.
De centralisten hebben in 2019:
- 1512 telefoontjes ontvangen
- 133 voicemails ontvangen
- 2426 keer gebeld om matches te maken
Minder telefoontjes t.o.v. 2018, dus minder te regelen.
Ieder doet zijn ding en eens in de 6 weken kwamen we samen om alles door te spreken .
En natuurlijk een bakkie te doen en bij te kletsen.
We zijn met alle centralisten uit eten geweest, dit was heel gezellig.
En op de valreep van 2019 hebben we nog een nieuw computerprogramma gekregen.
Dit is nog wel even een dingetje maar de meeste centralisten hebben het al redelijk onder de
knie.
Voor 2020 is het beleid aangescherpt en moeten alle aanvragen via de centralisten lopen
waarmee we verwachten dat onze groep weer meer werk zal gaan krijgen.
We hopen op een mooi en druk 2020.
Sonja Verstraaten,
coördinator centralisten.
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Rijden en begeleiden:
Er is geen activiteit van SAHR die niet periodiek tegen het licht wordt gehouden. Dat kan
gebeuren omdat er vanuit de Stichting geluiden komen die daar aanleiding toe vormen, het
kan ook zijn dat invloeden van buitenaf SAHR nopen tot enig navelstaren.
Dit laatste gebeurde toen de stichting er door de gemeente op gewezen werd dat het “ Rijden
en Begeleiden” van SAHR wel heel veel raakvlakken kende met het landelijke initiatief van de
ANWB dat Automaatje wordt genoemd. En zou het niet mogelijk zijn om als SAHR aan te
sluiten bij de ANWB?
Deze vraag zoeken we natuurlijk uit. Ondanks allerlei goede zaken die zouden kleven aan een
samenwerking tussen beide partijen bleken er meer dingen naar voren te komen die een
samenwerking lastig zouden maken. Een hele mooie kant was wel het feit dat de ANWB over
een prachtig computerprogramma beschikt waarin ritten geboekt kunnen worden. Nadeel van
dit programma was dat de andere activiteiten van SAHR er niet in konden worden
ondergebracht.
Lang verhaal kort: tot samenwerking is het niet gekomen maar SAHR is er wel toe
aangespoord om zich eens achter de oren te krabben over twee zaken. Op de eerste plaats
de inzittendenverzekering van onze bestuurders. We hebben alle bestuurders tips kunnen
geven over het navragen van hun eigen situatie bij hun autoverzekering. Op de tweede plaats
hebben we nog eens bewust gekeken naar onze databestanden (zeker ook vanwege het
doorvoeren van de nieuwe privacyregelgeving). We zijn hier tot de conclusie gekomen dat we
iets nieuws nodig hadden en dat is er ook gekomen. Alle handelingen van alle vrijwilligers
kunnen nu in een goed beveiligd computerbestand door onze Centralisten worden
bijgehouden.
Op kleine schaal is er op dit werkgebied van SAHR te melden dat, dankzij een van onze
vrijwilligers, er nu een regeling met het Bravis Ziekenhuis (Roosendaal en Bergen op Zoom)
getroffen is waarbij onze rijders gebruik mogen maken van de taxi-parkeerplaatsen op vertoon
van de gele parkeerkaart. Er wordt nog gewerkt aan een schriftelijke bevestiging van deze
afspraak.
Verder is deze inzet door SAHR gebonden aan de vraag en die kan natuurlijk fluctueren. Voor
de exacte gegevens over 2019 verwijs ik graag naar het cijfermateriaal elders in deze uitgave.
Onze cliënten hebben in toenemende mate de keuze tussen deeltaxi, gewone taxi, Valys en
SAHR. Het “begeleiden” deel van onze inzet maakt ons redelijk uniek en dus zal SAHR ook in
het komende jaar wederom deze dienst blijven leveren.
Dank aan alle chauffeurs voor hun inzet.
Hans van den Hout,
coördinator rijden en begeleiden.
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Klussen en tuinen:
Allereerst dank aan alle vrijwilligers voor de inzet dit jaar. Het was weer volle bak dit jaar met
tuinen en klussen. Om precies te zijn: 555 tuinen en 124 klussen.
Bij tuinen hebben we dit jaar versterking gekregen van 3 nieuwe tuinders. Helaas is er 1
daarvan gestopt en een vaste kracht langdurig ziek. Mede hierdoor hebben we in de zomer
moeten besluiten om geen nieuwe klanten meer aan te nemen, omdat de werkdruk anders te
hoog zou worden. Het is dus duidelijk dat we een groot tekort hebben aan tuinders. Er wordt
volle aandacht besteed door het bestuur om nieuwe wegen te vinden voor het verkrijgen van
nieuwe vrijwilligers. Een prima manier is toch nog steeds via het ouderwetse: de mond op
mondreclame. Vandaar ook onze een oproep aan allen om dit te delen met anderen. Je weet
nooit waar het op uit kan draaien.
Nieuw in 2020 is, dat we de bekende registratieformulieren niet meer hoeven in te dienen. De
bedoeling is nu dat ook onderling gemaakte met klanten voorafgaande aan de klus
doorgegeven worden door ons of de klant. Zo blijft onze centrale altijd actueel en zijn we ook
verzekeringstechnisch afgedekt.
Het is geen nieuws dat er steeds meer bejaarde mensen eenzaam zijn. Hun partner is
overleden en er zijn geen familieleden, vrienden of buren om een handje te kunnen of willen
helpen voor een klusje thuis of in de tuin, of gewoon voor een praatje. Veelal de kleine
praktische klusjes in huis zijn zo belangrijk voor ze: een lamp verwisselen, schilderijtje
ophangen, helpen met een computerprobleem, een kastje in elkaar zetten, meer van die
dingen. Een goed onderhouden tuin is voor velen enorm belangrijk. Het gras netjes gemaaid,
onkruid verwijderd, struikjes of hagen gesnoeid, nieuwe plantjes in de grond en ga zo maar
door. Voor hen van groot belang omdat ze het zo gewend zijn. Vaak op de ouderwetse
manier: elke blaadje en stukje onkruid moet verwijderd zijn, het moet er pico bello uitzien voor
de buurt en voor zichzelf. Het geeft ze nog een goed gevoel van eigenwaarde in hun steeds
kleiner wordend wereldje. Nog niet te vergeten het bekende praatje over hun gezondheid en
de laatste roddels. Een goed luisterend oor vindend bij onze vrijwilligers. Dat gesprek duurt
soms langer dan de hele klus maar het kan allemaal. Met een bakkie en een koekje erbij.
Even lekker verwennen zoals een oma dat altijd doet. Men raakt ook echt gehecht aan elkaar.
Het is dus veel meer dan alleen maar de klus klaren. Er ontstaat een band met de vrijwilliger
en de klant en het doet toch altijd even pijn als blijkt dat een klant is overleden of naar een
verzorgingstehuis moet gaan omdat ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Hun
dankbaarheid is daarom erg groot en onze bijdrage onschatbaar.
Ik weet dat ik inmiddels een boek kan schrijven over mijn ervaringen. Ervaringen die voor
geen goud te koop zijn. We mogen er trots op zijn om vrijwilliger bij SAHR te zijn.
Marco Kerstens,
coördinator tuinen en klussen.
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Sociale steun:
Mijn naam is Ellie Beerendonk, lid van het bestuur. Ik ben begonnen als rijder bij SAHR maar
doe, sinds ik lid van het bestuur ben, ook de coördinatie van de sociale steun.
In het afgelopen jaar is de sociale steun weer opnieuw in kaart gebracht. De vrijwilligers zijn
benaderd en er is geïnventariseerd of er nog behoefte was aan meerdere of andere cliënten.
Welke cliënten waren inmiddels weggevallen, welke hadden nog geen match, ook dat is door
mij opgepakt.
Ik doe mijn best om vrijwilligers en cliënten met elkaar in contact te brengen en ben altijd
bereikbaar voor hen bij vragen en eventuele problemen.
Tevens is er, dit jaar voor het eerst, voor de vrijwilligers sociale steun een lunch op touw
gezet. Deze was goed bezocht. De vrijwilligers vonden het fijn elkaar eens te spreken en van
gedachte te wisselen. Kortom: voor herhaling vatbaar.
Ook is er 2 keer een groepsvergadering geweest waar ideeën en mededelingen een rol
speelden.
In totaal hebben we nu 14 vrijwilligers sociale steun en 18 cliënten. In 2019 hebben onze
vrijwilligers 569 bezoekjes afgelegd.
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom, net als nieuwe cliënten. Mocht U willen bijdragen of
iemand weten voor sociale steun, kunt u altijd contact opnemen met één van onze
centralisten.
Ik doe dit nu ruim een jaar en het is vooral leuk om mensen te helpen.
Ellie Beerendonk,
coördinator sociale steun.
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Overzicht aanvragen

Ritten

Tuinen

Klussen

41
26

7
8

23
28
32
80

2
11
8
13
26
1
1

Bloemschevaert
Burgerhout
Centrum
Champetter
De Brink
Fatimawijk
Hulsdonk
Kalsdonk
Kortendijk

49
13
137
12
37
14
102
23
49

Kroeven
Langdonk
Nispen
Philipswijk
Tolberg

111
14
4
2
158

107
30

Westrand
Wouw
Wouwse Plantage
Overigen
Buiten Roosendaal
TOTALEN

97
27

30
21
9

2
126

Sociale
steun

35
11

1
71
920

Totaal aantal aanvragen in 2019 bij SAHR:

555

124

569

2168

Website:
Er zijn van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019: 15466 bezoeken gebracht aan de
website en 35767 pagina’s bezocht. Dit zijn weer meer bezoeken dan in 2018.
De site wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwtjes, bijzonderheden en feiten. Ook hiervoor
geldt dat alle input welkom is.

8

Blik op 2020:
Als we verder om ons heen kijken zien we nog steeds dat vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties komen en gaan.
SAHR kan het nog steeds goed bolwerken maar we merken wel dat het vrijwilligersbestand
moeilijker in stand te houden is. Er gaan mensen weg vanwege hun leeftijd. Anderzijds merkt
SAHR dat de jongeren en jong gepensioneerden niet meer zo staan te springen op het doen
van vrijwilligerswerk, ze hebben het al druk met allerlei andere bezigheden.
Dit maakt dat SAHR nog meer actief op zoek moet maar ook in gesprek gaat met diverse
andere instanties om, waar mogelijk, niet allemaal in dezelfde schaarse vijver te vissen maar
samenwerking te beogen. De eerste aanzetten hebben al plaats gevonden.
Ook zal het bestuur moeten gaan kijken met wie in de toekomst de subsidieaanvragen plaats
kunnen gaan vinden. De Gemeente wil dat er meer samenwerking komt en het voor zichzelf
vergemakkelijken door een subsidie uit te keren naar 1 instantie die dit dan weer doorschuift,
volgens de gemaakte afspraken, naar de andere instanties. Een samenwerking waarin SAHR
op zoek is naar gelijken en waar duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden.
De visie van het bestuur is dan ook: niet stilstaan maar doorontwikkelen en zoeken naar
mogelijkheden om SAHR te promoten, maar ook een stichting te blijven waar vrijwilligers
graag bij aangesloten willen zijn.
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