Klik hier voor de webversie

Nieuwsbrief December 2016

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Onze vrijwilligers zijn het hele jaar druk
geweest en daardoor ook de coördinatoren. Extra druk zelfs, want doordat een aantal
coördinatoren afscheid heeft genomen en deze nog niet allemaal vervangen zijn, komt er veel
op de schouders van de huidige coördinatoren terecht. Daarom zoeken we dringend
versterking, met name bij de maatjes en het voorlezen. Aanmelden kan via
defriesemeren@humanitas.nl
De voorleesgroep kan trouwens ook nog nieuwe vrijwilligers gebruiken. Aanmelden kan via
voorlezen.defriesemeren@humanitas.nl
Hetzelfde geldt voor het bestuur. De termijnen voor de zittende bestuursleden lopen bijna af en
niet iedereen is herkiesbaar. Dus ook daar vacatures op termijn.
Mocht u zelf interesse hebben of mensen in uw omgeving hebben, die iets willen betekenen in
Humanitas De Friese Meren, neem dan alstublieft contact op via de mail
defriesemeren@humanitas.nl of bel voor informatie naar onze voorzitter Evelien Blaauw
0622526441.

Sinterklaas speelgoedactie.
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is de drukte voor deze actie alweer voorbij. We schreven er
vorig jaar ook over, en willen deze keer volstaan met de foto hierboven, van de drukte in de loods
waar wordt ingepakt.

Humanitas in heroverweging.
De vorige keer berichtten we er al over. Door de snelle groei van het aantal mensen dat gebruik
maakt van diensten van Humanitas, en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van het aantal
vrijwilligers en ook betaalde krachten, is Humanitas genoodzaakt zich te bezinnen op haar financiële
mogelijkheden. En dat zal bijna onvermijdelijk leiden tot aanpassingen in de organisatie. Het zijn

allemaal mooie woorden die hierbij gebruikt worden, maar het komt er op neer dat landelijk gezien
Humanitas de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen. Het wordt de eerstkomende tijd nog
opgevangen met reserves en een aantal fondsen die we kunnen aanboren, maar dit kan niet
eindeloos zo doorgaan. Landelijk gezien bestaat de inkomstenbron uit de optelsom van subsidies van
met name gemeenten, alsmede een forse bijdrage uit de landelijke loterijen als de postcodeloterij. Er
zijn daar goede meerjarige afspraken te maken, maar 100% waterdicht is dat allemaal niet.
Voor ons als afdeling hebben we vooral te maken met de eigen inkomsten, zoals de gemeentelijke
subsidie. We gaan daar zo dadelijk in onze nieuwsbrief op in, waar het nu omgaat is hoe we ons in
onze eigen afdeling in deze discussie en ontwikkelingen gaan opstellen. Zo betalen wij geen bijdrage
aan de opleidingen van onze vrijwilligers en evenmin vragen we daar aan de gemeente een bijdrage
voor. En ook maken wij “gratis” gebruik van met name diensten van medewerkers van district noord.
Denk aan administratie en systeembeheer. Dit vraagt om andere inzet van onze bestuurskracht en
wellicht versterking daarvan. We ervaren daarbij al dat voor de bestaande activiteiten en projecten al
de nodige inspanning nodig is om zowel bestuurskracht als coördinatie op peil te houden. Het heeft
ons doen besluiten om eerst maar eens de bestaande activiteiten als uitgangspunt te houden en daar
eerst een werving te gaan doen voor de bestuurlijke en coördinerende activiteiten. En daar het nodige
enthousiasme verder uit te bouwen. In de hoop daarmee een stevige en enthousiaste basis te leggen
voor het voortbestaan in de toekomst

Kosten en financiering.
In de vorige nieuwsbrief hebben we een overzicht gepresenteerd van onze activiteiten. Dat hebben
we inmiddels verder uitgewerkt in een werkplan, waarbij we er aantallen bij hebben ingeschat
alsmede er een begroting aan hebben geplakt. We zullen dat presenteren en agenderen op onze
jaarvergadering in maart 2017. We gaan ook in op de wijze van financiering en bekostiging, als volgt
verwoord Onze afdeling kent in hoofdzaak drie typen van inkomsten. De eerste zijn de contributies
van de leden. Bij elkaar is dat , afgerond, ongeveer 2500 euro De tweede inkomstenbron is de
gemeentelijke subsidie. Het betreft hier een bedrag van 7000 euro. De derde inkomstenbron is
afkomstig uit bijvoorbeeld landelijke fondsen. Of plaatselijke fondsen, zoals van de Rotary. Het gaat
hier om ruim 6000 euro. Voor veel projecten zijn de belangrijkste kosten de reiskosten van de
vrijwilligers , alsmede reclame en advertentiekosten om steeds nieuwe vrijwilligers te werven en het
werk van Humanitas onder de aandacht te blijven brengen ( PR).
Ook kosten van onderlinge bijeenkomsten vallen hieronder Daarnaast zijn er de specifiek
projectgebonden kosten zoals de cadeautjes voor de sinterklaas speelgoedactie en de kosten van de
kinderkampen. Je kunt de begroting beleidsmatig aansturen als je van het navolgende beeld uitgaat:
De projecten thuisadministratie,voorlezen,maatjes en begeleide omgangsregeling worden in
hoofdzaak gefinancierd via gemeentelijke subsidies. De eerste drie worden daarbij aangevuld met
bijdragen uit de contributies. De kosten van de eerste drie zijn inderdaad in hoofdzaak de reiskosten,
PR en onderlinge bijeenkomsten. Bij de laatste, de Begeleide Omgangsregeling wordt gebruik
gemaakt van uren die uit een centrale pool komen op districtsniveau (Groningen, Fryslân, Drenthe).
De projecten speelgoedactie en vakantiekampen hebben met name te maken met de
projectgebonden kosten ( cadeautjes, resp. verblijfskosten in de vakantiekampen).
Tenslotte zijn er de bestuurskosten, waaronder bijvoorbeeld vergaderkosten vallen, maar ook de
jaarlijkse bijeenkomst die wordt georganiseerd voor alle vrijwilligers. Deze kosten worden allemaal
gefinancierd uit de contributies. Dat wat aan contributies dan nog overblijft wordt ingezet voor de
projecten, met name thuisadministratie, voorlezen en maatjes.

Declaraties 2016.
Wanneer jullie declaraties over 2016 nog in 2016 betaald willen hebben, dan moeten die
declaraties voor 15 december in HRS ingevoerd en goedgekeurd zijn .Daarna ontvangen
declaraties worden uitbetaald in 2017.
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