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Jaarvergadering
Allereerst nodigen wij u in deze tweede nieuwsbrief van 2016 graag uit voor onze jaarvergadering op
donderdagavond 17 maart. Net als in de vorige jaren zal deze worden gehouden in Partycentrum &
en Zalencentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20 in Joure. We beginnen om 19.30 uur met het
huishoudelijk gedeelte voor leden, vrijwilligers en donateurs. Vanaf 20.30 uur starten we met het
openbare gedeelte. Daarin staat het thema Vluchtelingen en vrijwilligerswerk centraal.
De agenda is als volgt:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de vorige jaarvergadering
3. Financieel jaarverslag 2015
4. Inhoudelijk verslag 2015
5. Begroting 2016
6. Aftreden en benoemen bestuursleden
-

Voorzitter mevr E Blaauw is statutair aftredend, maar kan worden herbenoemd
Penningmeester de heer G Woudstra is eveneens statutair aftredend, maar is niet
herverkiesbaar

-

Voorgesteld wordt de heer G Mannak te benoemen als penningmeester

-

Voorgesteld wordt mevr A van der Laan te benoemen als secretaris.

7. Strategische Koers Humanitas 2016-2019
8. Rondvraag en sluiting
9. Pauze
10. Het openbare deel start om 20.30 uur met aandacht voor het thema Vluchtelingen en
vrijwilligerswerk
Het verslag van de vorige jaarvergadering en het financieel overzicht zijn als bijlage gevoegd bij de
digitale versie van deze nieuwsbrief. Ontvangt u de nieuwsbrief niet digitaal? Dan ligt een papieren
versie van deze stukken voor u klaar tijdens de vergadering. Voor het inhoudelijk verslag verwijzen
we graag naar de vorige nieuwsbrief.

Vluchtelingen en vrijwilligerswerk
Binnen de lopende projecten helpen wij iedereen die zich bij ons meldt, ongeacht leeftijd, sekse,
godsdienst en afkomst. Dat is het uitgangspunt van Humanitas. We zien dat we de laatste jaren
steeds meer mensen helpen met een allochtone achtergrond. Dat is vooral het geval bij het project
Voorlezen, maar bijvoorbeeld ook bij het project Thuisadministratie. Daarnaast komen ook meer
specifieke vragen op ons af, zoals taalcoaching, het helpen van mensen in het zich eigen maken van
de Nederlandse taal. Omdat veel mensen momenteel hun toevlucht tot ons land zoeken, plaatsen wij
dit thema dit keer specifiek op de agenda. Een aantal mensen die alles hebben achtergelaten en nu
hun leven in ons land weer moeten opbouwen zullen tijdens onze jaarvergadering aanschuiven. Op
de jaarvergadering is daarnaast een vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk De Friese Meren
aanwezig. Deze zal ons informeren over het werk van hun organisatie. Vervolgens gaan we in
gesprek. Wat is het belang van vrijwilligerswerk? En hoe kunnen we elkaar aanvullen en versterken?
Op die vragen willen we antwoorden vinden.
Strategische koers Humanitas.
Humanitas heeft voor de jaren 2016-2019 een nieuw strategisch plan gemaakt. Dit zal in het eerste
deel van onze jaarvergadering aan de orde komen. Daarop vooruitlopend alvast het volgende.
In de maatschappij zien we een toename van het aantal complexe probleemsituaties. Mensen
hebben niet alleen een taalachterstand, maar vaak ook financiële en sociale problemen. Deze
meervoudige problematiek vraagt om extra aandacht, ook van vrijwilligersorganisaties als
Humanitas. In dit kader is het belangrijk dat we meer samenwerken met professionele organisaties.
Op dit moment voeren we al overleg met de gemeente, vooral met de sociale wijkteams. Centraal
daarbij staat de vraag hoe we elkaar kunnen helpen.
De gemeente betrekt ons steeds vaker bij het vinden van oplossingen in deze problematiek. We
zullen in de toekomst dan ook meer vrijwilligers nodig hebben. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat
vrijwilligerswerk bestaande banen verdringt. We kunnen dat voorkomen door vrijwilligers in te
zetten in de fase dat problemen nog geen professionele aanpak nodig hebben. Zo kunnen we samen
de kosten van de sociale voorzieningen zo laag mogelijk houden.
Humanitas blijft dus investeren in kwaliteit en in een heldere relatie met andere organisaties.
Jumbo kerstactie
Wanneer u in het najaar boodschappen doet bij de Jumbo, wordt u aan de
kassa gevraagd of u vouchers wilt kopen voor de kerstactie. Aan elke
twee vouchers voegt Jumbo er een toe. Elke drie vouchers zijn
vervolgens goed voor een driegangen-kerstmenu. Jumbo stelt deze
beschikbaar aan organisaties als Humanitas, Zonnebloem en
Vluchtelingenwerk. Deze organisaties kunnen in hun gemeente
vervolgens een kerstmaaltijd organiseren voor mensen die daarvoor
de (financiële) middelen niet hebben. In het land nemen inmiddels
verscheidene Humanitas-afdelingen deel aan dit project. Als Humanitas-afdeling De Friese Meren
gaan wij deze uitdaging in 2016 voor het eerst aan!

