Jaarverslag 2021

Beste vrijwilligers,
Ik wil graag beginnen met u - namens het
bestuur van SAHR- te complimenteren
voor uw inzet van 2021. Ondanks, of
wellicht mede dankzij de beslommeringen
van de corona pandemie.
Laten we allereerst constateren dat
ondanks alle beperkingen die ons zijn
opgelegd in de afgelopen twee jaren,
SAHR naar behoren heeft kunnen
functioneren en dat is jullie verdienste.
Hulde daarvoor.
Wij, het bestuur van SAHR, kiezen er dit
jaar voor om het over een andere boeg te
gooien. We richten ons met dit jaarverslag
tot jullie in plaats van tot onze zakelijke
partners.
We hebben in de afgelopen twee jaar té
weinig contact met jullie kunnen hebben.
De ontwikkelingen rondom de stichting
zijn echter wel doorgegaan. Er is dus een
noodzaak om jullie door middel van dit
jaarbericht goed te informeren over wat er
gebeurd is en wat de toekomst wellicht
gaat brengen.

Wijzigingen in het bestuur
Geheel begrijpelijk is het dan ook dat niet
iedereen het nieuwe tempo kan of wil
volgen. Na zich jarenlang zich ingezet te
hebben voor het bestuur, hebben we met
pijn in het hart hebben we in het bestuur
afscheid moeten nemen van onze steun en
toeverlaat Sonja. Zij kon zich niet vinden
in de veranderende denkwijze van het
bestuur. Gelukkig hebben we haar wel
bereid gevonden om haar rol als
penningmeester nog voort te blijven
zetten, in afwachting tot een opvolger,
aangezien de functie formeel een
bestuurslid dient te zijn, maar niet meer als
bestuurslid. Het bestuur bestaat daarom
effectief nog uit vier personen: Ellie,
Marijke, Marco en Hans.

Het is klip en klaar dat de maatschappij
verandert. Mensen worden steeds vaker
gedwongen om langer dan voorheen
zelfstandig te blijven functioneren. Dat is
juist een van de zaken waarbij SAHR een
belangrijke rol kan spelen. De definitie van
de doelgroep kan hierdoor ter discussie
komen te staan. De samenwerking met
andere partijen werkt dit verder in de
hand. Zij kennen immers veel minder
beperkingen bij het aannemen van
hulpverzoeken.

Inmiddels hebben we de garantie dat
SAHR de komende vier jaar subsidie van
de gemeente zal ontvangen. Deze is geheel
in beheer van SAHR , waarbij Social Klus
geen invloed heeft op de besteding ervan.

Wettelijke kaders

Verklaring Omtrent gedrag (VOG)
Als onderdeel van de onlangs toegekende
subsidie heeft de stichting de opdracht
gekregen van de gemeente om alle
vrijwilligers te laten voorzien van een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Er
bestaat een procedure om dit in één keer
voor alle vrijwilligers te regelen.
Binnenkort zal een nadere uitleg over dit
onderwerp volgen.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Was het twee jaar geleden nog de

Overig

Eisen aan stichting en vrijwilligers

Er zijn in de marge nog wat kleinere zaken
die de aandacht van het bestuur krijgen,
zoals de juiste formulering van de
inschrijving van de stichting bij de Kamer
van Koophandel, idem bij de Kennisbank
Filantropie (ter behoud van onze
Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI)-status). Het bestuur zorgt dat dit
allemaal op een juiste wijze wordt
afgehandeld.

Het feit dat SAHR en Social Klus
gesubsidieerd worden is niet zomaar uit de
lucht komen vallen. De gemeente heeft een
eisenpakket opgesteld dat niet toevallig
bestond uit een combinatie van diensten
die door beide stichtingen worden
geleverd.

SAHR
SAHR moet met haar tijd mee. Dit
betekent dat er nagedacht moet worden
over de basiswaarden van de stichting en
wel in het bijzonder of we nog vast kunnen
en moeten houden aan de doelstellingen
die ruim 40 jaar geleden werden
geformuleerd.

formeel zijn vastgelegd bij een Notaris) zij
flink gedateerd. Op het moment dat het
bestuur bezig was om het statuut aan de
huidige tijd aan te passen kwam de WBTR
op ons pad. Voldoen aan de wet dient ook
in de statuten opgenomen te worden .
Naar alle waarschijnlijkheid zullen we in
2022 een nieuwe Statuten hebben
geformaliseerd, geheel aangepast aan de
huidige wet en regelgevingen

AlgemeneVerordening Gegevensbescherming AVG) die wetmatig aandacht van het
bestuur vroeg, op dit moment is dat de
WBTR. In het kort is deze wet bedoeld om
bestuur en toezicht van verenigingen en
stichtingen te verbeteren. Er worden regels
vastgesteld over taken, bevoegdheden,
verplichtingen en aansprakelijkheid. Ook
een kleine stichting als SAHR moet aan
deze nieuwe wet voldoen.
Statuten SAHR
De bestaande statuten (een soort
handboek
waar
onze
procedures,
verantwoordelijkheden, en doelstellingen

Subsidie gemeente Roosendaal
Twee jaar geleden is het subsidiebeleid van
de gemeente Roosendaal op de schop
gegaan. Om een ingewikkeld verhaal kort
te houden: op het gebied van praktische en
sociale hulpverlening door vrijwilligers in
de gemeente Roosendaal was slechts
subsidie beschikbaar voor één partij. Op
advies van een vertegenwoordiger van de
gemeente heeft SAHR de krachten
gebundeld met Social Klus en deze
combinatie is als “winnaar” uit de strijd
gekomen.

Regeren is vooruitzien. Daarom is in de
formulering van de subsidieregeling ook
een zinsnede opgenomen waarin staat dat
van beide stichtingen verwacht wordt dat
zij in zullen spelen op veranderende
omstandigheden in de maatschappij. Dit is
een van de redenen om de banden met
Social Klus verder aan te trekken. Nieuwe
taken zullen immers verdeeld en
uitgevoerd moeten worden. De gemeente
Roosendaal neemt hierin ook een actieve
rol. Zo is Social Klus begin dit jaar
verzocht om hand- en spandiensten te
leveren bij de opvang van vluchtelingen uit
de Oekraïne en het is niet ondenkbaar dat
een deel van de uitvoerende zaken ook bij
SAHR terecht komt.

Cijfertjes
In het kader van de subsidieregeling heeft
SAHR samen met Social Klus de
verplichting om halfjaarlijks cijfermateriaal te overleggen inzake de inzet van
de vrijwilligers (en daarmee dus inzake de
besteding van de subsidiegelden).
Dit is er de reden voor dat nu aan alle
vrijwilligers verzocht wordt inzichtelijk te
maken wanneer welke werkzaamheden
voor de stichting werden gedaan. Een deel
hiervan loopt al via de centrale, maar
nieuwe voor 2022 is dat we ook de
gegevens van de Centralisten en de
vrijwilligers Sociale Steun gaan verwerken.
We staan immers gezamenlijk voor het
eindproduct van SAHR. Het zal even
wennen worden, maar als iedereen
meewerkt kunnen we wel een compleet
overzicht verstrekken

Samenwerking met Social Klus
SAHR neemt deel aan het Stedelijk
Maatjes Overleg (SMO) samen met
Wonen+, Social Klus, Humanitas en Sant’
Egidio. In dit overleg wordt de sociale
hulpverlening binnen de gemeente
Roosendaal periodiek besproken.
SAHR en Social Klus gaan in 2022
stappen zetten om ook de praktische
hulpverlening periodiek te bespreken en
wellicht taken te verdelen. Op allerlei
fronten
wordt
er
inmiddels
al
samengewerkt tussen beide organisaties.
Voor het komende jaar zullen verdere
praktische samenwerking en het (hopelijk)
gezamenlijk
werven
van
nieuwe
vrijwilligers extra aandacht krijgen.

Waar staan we als de volgende subsidie
wordt aangevraagd?
We moeten ook eerlijk zijn. Het is
opvallend te constateren dat de BV
Nederland
in
toenemende
mate
afhankelijk is van inzet van vrijwilligers en
dat vrijwilligers niet te vinden zijn. Haalt

SAHR haar 50 jarig bestaan in 2026? En
zo ja, in welke vorm?

Klussen en tuinen (6 vrijwilligers waarvan
2 in dubbele capaciteit)

We hebben het idee dat onze vrijwilligers
vrijwel zonder uitzondering de opmerking
wel krijgen dat onze cliënten erg blij zijn
met onze inzet en aan de aanvraagzijde is
dan ook geen vermindering te bespeuren.
Het is aan de vrijwilligerskant dat er
zorgen zijn. Onze vrijwilligers worden
ouder en stromen dus ook uit. Riepen we
vijf jaar geleden nog dat we bijna 80
vrijwilligers konden inzetten, dat aantal is
geslonken tot 34 (!). Het werven van
“nieuw bloed” is dus niet alleen een
speerpunt, maar ook noodzaak.

In de Coronaperiode waren dit de
activiteiten die met enige omzichtigheid
doorgang konden vinden. Dit levert qua
inzet de volgende cijfers op:

Is er dan reden voor wanhoop? Zeker niet,
als hierna de jaarcijfers van 2021 genoemd
worden mag blijken dat zelfs met een
kleiner wordende groep vrijwilligers een
respectabele hoeveelheid werk is verzet.
We kunnen in allerlei oplossingsrichtingen
denken. Laten we uitgaan van de gedachte
dat SAHR met haar gedachtengoed
overleeft, het concept is door de jaren heen
gezond gebleken. De optie blijft open om
een indringender samenwerkingsverband
aan te gaan, bijvoorbeeld met Social Klus.
De weg daarheen is nog lang, de race zeker
nog niet gelopen.

2021 2020 2019
Klussen

87

83

124

tuinen

451

419

555

Rĳden en begeleiden (incl. Tiuri)
(13 vrĳwilligers)
2021

2020

2019

Rĳden en Begeleiden

533

689

920

Ritten t.b.v. Tiuri

290

233

201

Toch afnemende cijfers, de angst voor
Corona heeft hier ongetwijfeld een rol
gespeeld. Cijfers over januari 2022 tonen
een lichte stijging in het aantal aanvragen,
er zit verbetering aan te komen.

Sociale steun

Centralisten (7 vrijwilligers)
Onze dames bemensen de centrale vier
ochtenden in de week. Uit de cijfers mag
blijken dat COVID-19 ook hier de laatste
jaren heeft toegeslagen. Het beeld is
wellicht ietwat vertekend omdat zeker in
de afgelopen periode veel contacten tussen
cliënt en vrijwilliger hebben plaatsgevonden.
Telefoonverkeer

2021 2020 2019

Inkomend

655

1014 2426

Uitgaand

812

732

2055

Voicemail

146

118

176

We schudden, laten we hopen, de
restanten van twee roerige jaren van ons af
en als het ons gegeven wordt gaan we over
tot de orde van de dag. Onze doelgroep zal
blijven bestaan, beroepen zullen op SAHR
gedaan blijven worden. Laat bovenstaande
op je inwerken en denk met ons mee over
het vinden van nieuwe vrijwilligers,
manieren om aandacht voor SAHR te
genereren, want ook dát zullen we samen
moeten doen.
Verder stelt het bestuur het erg op prijs, als
u ons terugkoppeling geeft, meedenkt,
actief betrokken bent bij de Stichting. En
met name als het gaat om onze
naamsbekendheid te promoten.

Namens het bestuur wil ik in ieder geval
nogmaals onze grote dank uitspreken voor
de wijze waarop jullie, wij, invulling
hebben gegeven aan het vrijwilligerswerk
in de jaren 2021 en 2020.

Hans van den Hout
Voorzitter

Sociale steun (11 vrijwilligers)

Clusters

Tot slot

31-3-2022

2021

2020

2019

467

237

569

Sociale steun zit in de lift, maar is nog niet
op het niveau van voor Corona.

In totaal heeft SAHR 1828 maal gevolg
gegeven aan hulpverzoeken in de breedste
zin, absoluut geen slecht resultaat.
Tekst en vormgeving
Hans en Marco
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