Humanitas, afdeling
Emmen, Borger – Odoorn

Jaarverslag
1 januari 2016 – 31 december 2016

1

Inhoud Jaarverslag Humanitas afd. Emmen, Borger-Odoorn,
over het jaar 2016
( 01-01-2016 - 31-12-2016 )

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Voorwoord van het secretariaat
Afdelingsbestuur
Even voorstellen
Maatjes
Zomerkampen
Taalondersteuning
Sinterklaasactie
Werkgroep Rouwbegeleiding Emmen/Coevorden
Topclub
Voorlezen
Thuisadministratie
Telefooncirkel
Vrouwen Emancipatie Groep
Financieel Verslag
Doelstelling
Tot slot

2

1.

Voorwoord van het secretariaat

In januari 2016 zijn we voortvarend gestart onder leiding van onze nieuwe voorzitter
Piet Reuver. De voortgang van Rijnmond Vakantieweken stond op losse schroeven. In
2015 waren er nog maar 3 gezinnen over. Voor 2016 heeft de Provinciale Werkgroep
dan ook besloten te stoppen met deelname aan de Rijnmond Vakantieweken, ook mede
veroorzaakt door de slechte overlegsituatie met Rijnmond. Langs deze weg willen we
Sylvia de Boer bedanken voor haar inzet voor Rijnmond Vakantieweken.
Voor de Kindervakantieweken hebben we een nieuwe coördinator gevonden. Dat is
mevrouw Gerda Berends. Martin te Riet had te kennen gegeven als coördinator te
willen stoppen en Martin heeft alles keurig overgedragen aan Gerda. Voor BOR
(Begeleide Omgangs Regeling) zijn nu 2 personen werkzaam. Dat zijn Sylvia de Boer
en Willem Botter. Sylvia de Boer is tegen de zomer gestopt met Taalondersteuning.
Gelukkig hebben we een nieuwe coördinator gevonden in de persoon van Hans de
Raaff, die ook met veel enthousiasme aan het werk is gegaan.
Steun bij Rouw en Verlies bestond 20 jaar en werden verblijd met een cheque van
€ 2.000,-- van het Monuta Charity Fund.
Bij andere activiteiten waren geen mutaties.
Willem Botter heeft in juni het Bestuur uitvoerig voorgelicht over de werkzaamheden
van BOR. In juni werden we opgeschrikt met de mededeling dat onze voorzitter Piet
Reuver ernstig ziek was. Een harde klap voor ons allemaal. Vanwege zijn ziekte heeft
Piet te kennen gegeven als voorzitter te willen stoppen, wat we allemaal heel goed
begrepen hebben. Vanaf juni hebben Djoek en Zwaan het voorzitterschap beurtelings
overgenomen.
Ook dit jaar hebben we weer een bijeenkomst met de coördinatoren gehad. Alle
coördinatoren waren aanwezig en 3 dames ontvingen een Gouden Speld voor
hun jarenlange werkzaamheden voor Humanitas. In november kwam Gonny
Westerhuis van het districtsbestuur uitleg geven over de ontstane tekorten bij het
Hoofdbestuur en om onze vragen over de tekorten mee te nemen naar het Hoofdbestuur.
Voor een aantal Activiteiten werden nieuwe Folders gemaakt en daarnaast een
een Algemene Folder en een Flyer. Voor de vrijwilligers werden Info-pakketten
gemaakt. Ook de gemeente Borger-Odoorn werd nu officieel door het District
ingevoerd als afdeling bij Emmen. Dit jaar waren bijna 100 vrijwilligers actief voor
meer dan 200 deelnemers.
Langs deze weg wil het bestuur alle medewerkers/vrijwilligers/ coördinatoren
bedanken voor hun grote inzet voor Humanitas Emmen, Borger - Odoorn in
het jaar 2016 - 2017.
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2.

Afdelingsbestuur 2016 - 2017

Ook in het jaar 2016 hebben er enige veranderingen in het bestuur plaatsgevonden.
Op de vergadering van maart konden we Margot Willems als nieuw bestuurslid
begroeten. Ook in maart was de laatste bestuursvergadering van ons bestuurslid Auke
Veenema. Auke heeft zich 15 jaar voor Humanitas ingezet. Voorzitter Piet Reuver
reikte Auke “De Gouden Humanitas Speld” uit en bedankte Auke voor zijn grote inzet
en betrokkenheid. En ook een cadeaubon en een bos bloemen werden door Zwaan en
Hanneke aan Auke overhandigd.
Tijdens de vergadering van 20 april nam Jan Alting afscheid. Jan heeft vele jaren als
consulent van Humanitas onze vergaderingen bijgewoond en vaak met raad en adviezen
ons geholpen. Jan gaat met nu met pensioen en was 11 jaar voor Humanitas werkzaam.
In juni kreeg onze voorzitter Piet Reuver te horen na ziekenhuis bezoek dat bij hem een
ernstige ziekte was geconstateerd, wat voor ons allen een zware slag was. Piet besloot
dan ook om zijn voorzitterschap neer te leggen.
Het bestuur bestond eind 2016 uit de volgende personen:
voorzitter: tijdelijk Djoek Grimme en Zwaan Evenhuis
secretaris: Djoek Grimme en Zwaan Evenhuis
penningmeester: Boudewijn Swiebel
bestuursleden: Hanneke Zinnemers, Margot Willems
Alle bestuursleden zijn ook contactpersoon voor een of meer Activiteiten.

3.

Even voorstellen

Mijn naam is Jenne Holman, en mij is gevraagd om voorzitter te worden van Humanitas
afdeling Emmen, Borger-Odoorn. Na een aantal bestuursvergadering te hebben
meegemaakt heb ik besloten, op het verzoek in te gaan.
Dit op basis van het goede gevoel die ik aan deze vergaderingen heb over gehouden.
En het gaat hierbij ook om het geloof in de kracht van deze organisatie, waarvan ik en
mijn vrouw alle vele jaren lid zijn. Ik ben in mei 1947 geboren in Nieuw-Weerdinge,
waar ik ook ben opgegroeid, en nog steeds woon met alle plezier. Ik ben sinds 1975
gelukkig getrouwd met Pietertje, en samen hebben we een dochter en een zoon.
Na mijn MULO-periode is mijn werkzaam leven gestart mij de Fa. Thedinga in Emmen
als magazijnbediende.
Tot begin 1981 heb ik bij verschillende Ford-garages gewerkt als magazijn chef.
In 1981 midden in de toenmalige economische crisis werd ik werkloos door een
faillissement van het bedrijf waar ik toen werkte.
Juist in die periode werd mijn dochter geboren. Mijn vrouw, werkend in het onderwijs,
en ik hebben toen uit financiële overwegingen besloten, dat ik vooralsnog huisman zou
worden, zodat zij zou kunnen blijven werken. Ik was toen meteen wel een
bezienswaardigheid in ons dorp, waar men dit fenomeen nog niet eerder had
waargenomen. Een man achter de kinderwagen.
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Vanaf dat moment veel vrijwilligerswerk gedaan. In 1986 kwam ik voor de PvdA in de
raad van de gemeente Emmen. In deze periode tot 2002 ben ik ook nog 7 jaar
fractievoorzitter geweest.
In 2002 trad ik toe tot het college van BenW. In 2010 ben ik na 8 jaar wethouder, met
verschillende portefeuilles met pensioen gegaan. Nu zet ik mij in voor verschillende
organisaties, waarvan het meeste vrijwilligerswerk is.
Zo ben ik 6 jaar voorzitter van de Wereldwinkel, 3 jaar voorzitter geweest van
Vlinderstad Emmen, Penningmeester van Promotie Wielersport Zuidenveld, lid van
RvT Praktijkschool PRO, en directeur van Stichting Bodembeheer Schoonebeek. Ook
in mijn woonplaats draag ik waar mogelijk mij steentje bij.
Verder probeer ik nog zoveel mogelijk de sporten te bedrijven, zoals ik dat in mijn jonge
jaren ook deed. Dan heb ik het over wielrennen en schaatsen. Ook heb ik nog enige tijd
aan handbal gedaan.
En nu dan Humanitas. Ik hoop dat ik aan de verwachtingen van het huidige bestuur kan
voldoen, maar ik zal mij tot het uiterste inzetten voor deze prachtige organisatie.

4.

Maatjesproject

Het maatjesproject heeft in 2016 ook weer goede en fijne resultaten geboekt.
Om de juiste doelgroepen te bereiken en onze bekendheid te vergroten hebben we
PR gedaan in de vorm bezoeken en het maken en uitdelen van flyers.
Mellisa , een jonge vrijwilliger is er onlangs bij gekomen als coördinator en gaat ons
ook promoten op facebook om de jongeren nog beter te bereiken.
Helaas was er dit jaar, nogal wat verloop met vrijwilligers, ziekte, ziekte naasten,
verhuizing, geen tijd meer, werk gevonden etc.
Gelukkig hebben zich ook weer een fors aantal nieuw aangemeld.
Momenteel hebben we 22 vrijwilligers, 33 deelnemers en er zijn 21 koppelingen actief.
Ook hebben we in 2016 weer een leuk en gezellig uitje gehad, een huifkartocht
verzorgd door StaatsBosBeheer in Zwartemeer, Bargerveen.
Hieronder het verslag van een vrijwilliger, die helaas niet meer bij ons is.
Bennie Drent

Verslag Humanitas uitje 11 mei 2016.
Woensdag 11 mei was het zover.
Om 13.00 uur verzamelden zich vrijwilligers, veelal samen met hun maatje, bij het
verzamelpunt van Staatsbosbeheer in Zwartemeer. We hadden over het weer niet te
klagen. Het was droog en de temperatuur was aangenaam. Nadat iedereen aanwezig
was en door Bennie verwelkomd waren, kregen we eerst een film/ diapresentatie over
het natuurgebied " Bargerveen" te zien.
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Zo kregen we alvast wat basiskennis mee voordat we per gemotoriseerde(tractor)
huifkar het natuurgebied van dichtbij gingen bekijken. Deze huifkartocht was zeer
geslaagd, mede door de enthousiaste en deskundige uitleg van boswachter Erik.
Halverwege de tocht maakten we een stop bij een uitkijkpunt, waar we ook met elkaar
wat dronken. Na 1½ uur genieten in dit prachtige natuurgebied kwamen we weer aan bij
het verzamelpunt van Staatsbosbeheer. Daar stond de soep met broodjes al voor ons
klaar en dat hebben we ons goed laten smaken. Met een voldaan gevoel en een gevulde
maag namen we aan het eind van de middag afscheid van elkaar nadat we met elkaar
hadden geconstateerd dat we een zeer geslaagd en gezellig uitje hadden gehad.
Adele Imming

5.

Zomerkampen Humanitas

Ook in 2016 is het weer gelukt om een aantal kinderen uit de regio EmmenBorger/Odoorn een fijne vakantieweek te bezorgen door hen te laten deelnemen aan een
kamp van Humanitas. In totaal ging het om 21 kinderen en dat zijn er 5 meer dan in het
jaar ervoor. De kampen werden als vanouds gehouden in Appelscha, bekend als
“zomeropvang” en Drouwen.
De deelname aan de verschillende kampen was als volgt:
Appelscha

1 t/m

Appelscha

9 t/m 12 augustus

Drouwen

5 augustus

25 t/m 30 juli

Drouwen

1 t/m 8 augustus

6 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 9
jaar
5 kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12
jaar
5 kinderen in de leeftijd van 7 t/m 10
jaar
5 kinderen in de leeftijd van 11 t/m 14
jaar

Opm. bij leeftijden Appelscha: Voor de leeftijdsgrens van 9 jaar
geldt dat een kind 9 moet zijn op de dag dat het kamp start.
Kosten kampen: De kosten van de kampen werden voor Appelscha
door Humanitas Noord gedragen en voor de kampen in Drouwen
heeft de gem. Emmen bijzondere bijstand verstrekt.
Gerda Berends
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6.

Taalondersteuning

Januari tot juli 2016
In 2016 komt er steeds meer vraag om te helpen bij huiswerk van mensen die een
inburgeringscursus of een NT2 opleiding volgen. Dit was niet de doelstelling van de
groep en de groep is in het voorjaar van 2016 gestopt. Ook komen mensen steeds
onregelmatiger, of niet meer, ook omdat er steeds weer nieuwe cursussen voor hun
beginnen. De bedoeling is wel om na de zomervakantie met
andere vrijwilligers meer als een schoolsere groep te starten.
Sylvia de Boer

Vanaf september t/m december:
In september is er begonnen met de nieuwe start voor de groep Taalondersteuning. In
eerste instantie is er een nieuwe coördinator gezocht en gevonden in de persoon van
Hans de Raaff. Kort daarna hebben wij een vijftal nieuwe vrijwilligers mogen
ontvangen die erg enthousiast waren om te beginnen. Omdat wij van Humanitas graag
goed voorbereid aan de slag gaan is er gekozen om de taalcursus bij Taalpunt te doen
die in november zou beginnen (vier dagdelen in de bibliotheek). Gedurende de aanloop
naar dit traject zijn wij jammer genoeg 4 vrijwilligers kwijtgeraakt. Een paar hadden
een nieuwe baan gevonden waardoor er geen ruimte meer was voor vrijwilligerswerk.
Ondertussen zijn de banden met Sedna weer aangehaald en zijn de eerste contacten met
Vluchtelingenwerk ook gelegd om te zien of wij daar nog iets kunnen betekenen.
Hans de Raaff

7.

Sinterklaasactie 2016

Deze actie is Ieder jaar opnieuw een leuke uitdaging! Hoe maken we ongeveer 280
kinderen tot 12 jaar op 5 december blij met een presentje. Allen kinderen uit gezinnen
die het financieel momenteel niet zo ruim hebben. De namen van de kinderen worden
elk jaar aangedragen door de diverse instanties uit de gemeenten Emmen en
Borger-Odoorn. Het begint met proberen sponsorgelden binnen
te halen. Gelukkig lukt dat tot op heden nog redelijk goed. Met
financiële bijdragen van de Gemeente Borger-Odoorn, het
Stimuleringsfonds van de Rabobank, en donaties van de NAM
en de Odd Fellows en het restant als bijdrage van het district, is
het weer gelukt. Uiteraard mogen we de bijdrage in de vorm van
cadeautjes van Stichting Pepernoot niet vergeten.
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Iedereen die loten heeft van de Vriendenloterij of doneert aan het Nationaal Fonds
Kinderhulp draagt dus ook een steentje bij. En dan is er nog de hulp die we ieder jaar
krijgen van Intertoys Emmen. Zij leveren de presentjes met korting, maar verpakken
ook alles, voorzien alle presentjes van adreslabels en brengen het allemaal al netjes
gesorteerd op wijk bij ons.
Wat doen wij nog ….. koffie drinken en wachten op onze fantastische groep
vrijwilligers die alles vervolgens weer gaat verspreiden. Wij willen langs deze weg alle
sponsoren, lotenhouders en vrijwilligers heel, heel erg bedanken. Op naar volgend jaar.
Alie en Ria

8.

Werkgroep “Rouwbegeleiding” Emmen/Coevorden

In 2015 hebben wij 12 nieuwe aanvragen gehad voor individuele begeleiding
en 3 (korte) telefonische begeleidingen. Uiteindelijk is er in december een
lotgenotengroep gestart met 4 dames en 2 heren. De eerste berichten van Sylvia en Yt
(de begeleiders) waren zeer positief.
In mei 2016 hebben wij helaas afscheid genomen van onze gewaardeerde vrijwilliger
Karin Meijer. Zij is vanwege haar gezondheid gestopt en vonden dat allemaal erg
jammer, maar uiteraard heel begrijpelijk. Ze heeft ons allen een aandenken gegeven
wat wij zeer gewaardeerd hebben.
Verheugd waren wij met de cheque van € 2.000,--, die ons in september werd
aangeboden werd door Kasper Trip Van Monuta.
Boudewijn Swiebel (penningmeester afd. Emmen) had dit aangevraagd vanwege het
20-jarig bestaan van de werkgroep. Tijdens de vergadering werden er foto’s gemaakt
van de aanwezigen voor een paar regio kranten.
In september heeft zich een nieuwe vrijwilligster uit Klazienaveen aangemeld.
Lenie en Marijke hebben haar bezocht. In november moest zij verstek laten gaan ivm
een opleidingstraject, maar wij zien haar in de eerste vergadering van 2017.
Graag willen wij wat meer naamsbekendheid, maar dat blijkt niet zo gemakkelijk.
Er is contact gezocht met Icare en Buurtzorg, maar tot op heden zonder succes.
Maatschappelijk Welzijn start ook een rouwgroep, 6 bijeenkomsten voor 35 euro.
Afgelopen jaar zijn wij een paar keer benaderd door Sedna of Sociaal team, maar dan
ging het om dermate complexe hulpvragen die wij niet acceptabel vonden.
Voor de welzijnsgroep “Samen Oud” kunnen wij wel wat betekenen. Door dat contact
hebben wij inmiddels 2 nieuwe deelnemers voor een lotgenotengroep in 2017.
Wij hebben in november toestemming gekregen van Afd. Emmen om incidenteel een
boek aan te schaffen omtrent rouw en verdriet. Dit naar aanleiding van suggesties die
Wilma (rouwtherapeute) ons aanreikt. Op die manier kunnen we rouleren.
Marijke Wilhelm
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9.

Topclub

Topclub heeft in de periode september-maart een groei doorgemaakt wat betreft de
vrijwillige begeleiding. Vanwege de ziekte van Andries Kiel zagen we ons tijdelijk
genoodzaakt de groep te splitsen, maar dat bleek een misvatting.
De 2e groep was niet stabiel, er bleven plotseling jongens weg. Inmiddels hebben we 2
nieuwe vrijwilligsters en ook Andries
hoopt weer op herstel en terugkeer, maar een van de jongens die de groep al langere tijd
met spellen leidt, wil dat volgend jaar graag blijven doen.
Tonny de Feber en ik zullen Topclub in juni vaarwel zeggen, maar Wianne en Simone,
die nu al actief zijn, zetten dit project voort.
Gelukkig hebben we van Accare de toezegging dat we de ruimte mogen blijven
gebruiken. RTV Noord gaat een programma maken over jongeren die ondanks hun
handicap toch geslaagd zijn in hun maatschappelijke carrière.
Joke Rinsma

10.

Voorlezen

Voorlezen is nog steeds een welkome steun aan de leerlingen van O.B.S. De Kleurdoos
op AZC de Hesselanden. We hebben momenteel 10 vrijwilligers die na schooltijd 17
leerlingen ondersteunen bij het ankeren van de Nederlandse taal. Ze kunnen boeken
lenen bij de bibliobus, die iedere donderdagmiddag na schooltijd het AZC bezoekt.
Joke Rinsma

11.

Thuisadministratie Emmen

Vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie ondersteunen mensen die het overzicht
zijn kwijtgeraakt op hun financiële administratie. Hulpvragers nemen hiervoor, bij
voorkeur zelfstandig, telefonisch contact op (06 3137 9102) of via de mail
(ta.emmen@humanitas.nl). In veel gevallen blijkt er sprake te zijn van schulden. Ook
deelnemers met schulden, die binnen een jaar kunnen worden afgelost, kunnen
gedurende dit traject door een vrijwilliger worden geholpen. Deelnemers met grotere
(problematische) schulden worden doorverwezen naar de Schulddienstverlening of
bewindvoerder. (Bij deze doorverwijzing wordt ook ondersteuning verleend bij het op
orde brengen van de benodigde papieren.) Ook aanvragen voor of door mensen met een
verstandelijke beperking moeten vaak worden doorverwezen.
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Er vonden drie periodieke bijeenkomsten plaats voor de vrijwilligers. Belangrijk hierbij
is het uitwisselen van ervaringen. Op uitnodiging van de Thuisadministratie werd door
de Stichting Knip een presentatie gegeven van hun kernactiviteiten: het organiseren van
budgettrainingen. In 2016 werd een nieuwe consulent bij Humanitas Emmen
aangesteld. Motiverende gespreksvoering was één van de onderwerpen die tijdens deze
bijeenkomsten nadrukkelijk onder de aandacht werd gebracht. Het jaar werd afgesloten
met een, inmiddels traditionele, gezamenlijke maaltijd. Dit viel, letterlijk en figuurlijk,
weer in goede smaak.
Binnen de Thuisadministratie vonden enkele bijzondere activiteiten plaats.
• Deelname aan het gemeentelijke Armoedepact. Door verschillende organisaties (1)
worden ideeën en informatie uitgewisseld betreffende armoedebestrijding. Binnen
Emmen is dit een belangrijk netwerk voor de Thuisadministratie.
• Enkele vrijwilligers van de Thuisadministratie namen deel aan het project Regtop.
Uit onderzoek blijkt dat 17% van de rechthebbenden op huurtoeslag hier geen
gebruik van maakt. Door deelnemende organisaties (2) werden 600 woningen
bezocht om een beeld te krijgen van het geen gebruik maken van minimaregelingen.
Hieruit kwamen 30 huishoudens naar voren die om nadere informatie en/of
ondersteuning vroegen. Humanitas heeft met 10 van deze huishoudens een nader
gesprek gevoerd. Enkele van deze huishoudens worden nu ondersteund door de
Thuisadministratie.
• Voor het GVIEH in Angelslo is een presentatie over de Thuisadministratie gegeven.
Enkele kengetallen voor de liefhebbers.
Eind 2016 waren 20 vrijwilligers actief. Er kwamen 35 aanvragen voor ondersteuning
binnen. Voornamelijk in het 1e en 4e kwartaal. In het 2e en 3e totaal slechts 20% van dit
aantal.
Van alle aanmeldingen worden nu 17 deelnemers ondersteund bij hun
thuisadministratie. Vijf aanmelders zijn gedurende een korte periode geholpen en waren
daarmee zelfredzaam. Met 13 aanvragers werd alleen een gesprek gevoerd. Hierbij
werd gevraagde informatie verstrekt, werden doorverwezen of kwamen niet in
aanmerking voor de Thuisadministratie.
(bron HRS)
Aantal begin van het jaar
Nieuwe aanmeldingen
Afgesloten ondersteuning
Aantal einde van het jaar
Totaal in dit jaar
Vrouw
Man
65+
(% afgerond)
30 - 65
(%)
30(%)

2016

2015

2014

2013

2012

45
37
30
52
82
46
34
29
59
12

46
28
29
45
74
44
30
26
52
18

71
24
49
46
95
55
40
27
52
20

45
41
15
71
86
47
39
22
54
24

7
51
13
45
58
29
29
21
41
36
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(1) Gemeente Emmen, Leergeld, Voedselbank, Stichting Knip, Sedna, Leger des Heils,
Dabar, Humanitas.
(2) Gemeente Emmen, Wijkvereniging Bargeres, Lefier, Domesta, Leger des Heils,
Sedna, Humanitas.
Leo Hermans

12.

“De Telefooncirkel”

We zijn het jaar begonnen met 18 deelnemers en10 vrijwilligers.
In de loop vielen er 2 deelnemers af, één door overlijden en 2
door te verhuizen naar een verzorgingstehuis. Later in het haar
begon het opeens weer te groeien en waren er 2 cirkels bestaande
uit 20 deelnemers, 16 dames en 4 heren. Eens in de vijf weken
wordt alles door elkaar gemengd zodat men niet altijd dezelfde
mensen aan de telefoon heeft. Er zijn nog 10 vrijwilligers maar
we zijn op zoek naar een paar nieuwe vrijwilligers.
Alie Huizing

13.

Vrouwen Emancipatie Groep

Het doel is vrouwen stimuleren om voor hun verworven rechten te blijven opkomen en
ze ondersteunen om zelfverantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen activiteiten.
Ook de groei naar zelfstandigheid bevorderen en de visie verbreden zijn belangrijke
aandachtspunten. Dit d.m.v. het organiseren van thema’s en het aanleren van diverse
vaardigheden. Het is laagdrempelig en toegankelijk voor alle vrouwen. Contact met
elkaar is heel belangrijk. De vrouwen bepalen zelf de thema’s gericht op emancipatie,
informatie en uitwisseling van kennis.
Er worden sprekers uitgenodigd, een andere keer is er een excursie en soms alleen een
praatmorgen.
De thema’s/ bijeenkomsten worden begeleid door een deskundige. De frequentie is 1x
per 2 weken, er komen nieuwe vrouwen bij en er gaan er weer af omdat ze b.v. werk
hebben of iets anders willen. Omdat er veel aanmeldingen waren, zijn er nu 2 groepen.
Annie Gerdes
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14.

Financieel verslag Humanitas Emmen, Borger - Odoorn
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13

14

15. Doelstellingen 2017

Organiseren en verder uitbouwen van de volgende Activiteiten:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Maatjesproject
Telefooncirkel
Vrouwen emancipatiegroep
Taalondersteuning
Rouw - en verliesgroep
Kindervakantieweken
Speelgoedactie
Topclub
Voorlezen
Thuisadministratie
BOR

*

Het opstarten met een proefperiode van een jaar van de Activiteit
“Levensverhaal’ met als coördinator Sylvia de Boer.
Het zoeken naar nieuwe vrijwilligers voor Taalondersteuning en
Telefooncirkel.
Aansluiting op Internet in het Nivon-gebouw
Zoektocht naar een nieuw bestuurslid en fondsverwerver eventueel één
functie
Het uitvoeren van het PR-plan:
- naamsbekendheid van onze afdeling vergroten
- folders vernieuwen
- op info- markten staan
- persberichten in weekbladen en wijkkranten
- website actueel houden

*
*
*
*

16. Tot slot
Langs deze weg wil het secretariaat iedereen bedanken die een bijdrage heeft
geleverd aan dit jaarverslag van Humanitas, afdeling Emmen, Borger - Odoorn.
Namens het bestuur,
Djoek Grimme en Zwaan Evenhuis
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