Verslag jaarvergadering Humanitas afdeling de Friese meren
17 maart 2016
’t Haske, Joure
Aanwezig: 8 leden, Anke Mulder en het bestuur.
1 Opening en mededelingen
Evelien Blaauw opent de jaarvergadering en heet iedereen welkom.
Het eerste deel van de vergadering is het huishoudelijk gedeelte.
Vanaf 2014 zijn de afdelingen van Humanitas niet meer zelfstandig, maar maken deel uit van het grote
geheel. Deze jaarvergadering is dan ook bedoeld om binding te houden met de vrijwilligers en de
leden.
Het jaarverslag van 2015 is dit jaar voor het eerst als nieuwsbrief uitgegeven.
2 Verslag van de vorige jaarvergadering
Geen opmerkingen, Evelien bedankt Jon Visser voor de verslaglegging.
3 Financieel jaarverslag 2015
Het financieel jaarverslag staat zoals gebruikelijk op de agenda, echter de penningmeester Gerke
Woudstra is ziek thuis. Evelien geeft een korte toelichting op het verslag.
Het jaar 2015 is met een positief saldo afgesloten. Publiciteitskosten en Activiteitskosten zijn lager dan
in 2014.
4 Inhoudelijk verslag 2015
Vrijwilligerskosten en vervoerskosten zijn hoger dan het jaar ervoor, omdat we door het ontstaan van
De Fryske Marren een grotere gemeente zijn geworden.
Het vooralsnog aangevraagde budget van € 7.200,-- is toegezegd door de gemeente.
Humanitas De Friese Meren werkt alleen met vrijwilligers, geen beroepskrachten.
Er zijn verder geen vragen over het financieel jaarverslag.
5 Begroting 2016
De begroting 2016 zat niet bij de stukken.
Gemeente De Fryske Marren gaat steeds meer over naar projectsubsidies. Per project wordt gekeken
wat de gemeente bijdraagt. De gemeente staat welwillend tegenover Humanitas.
Ook in 2016 zijn onze projecten weer de belangrijkste lijn:
- thuisadministratie
 Tjalling Visser stelt dat de samenwerking met de sociale wijkteams is verbeterd door
gesprekken aan te gaan.
 Met klantcontactcentrum gemeente zijn ook gesprekken geweest, belangrijk om
klanten/deelnemers door te laten verwijzen naar Humanitas.
 Het is noodzakelijk om vrijwilligers te werven voor de thuisadministratie. Er zijn ongeveer 42
deelnemers, waarvan enkele complexe (verslaving, vluchtelingen). Vluchtelingenwerk
begeleidt maar 1,5 jaar. Thuisadministratie heeft 12 vrijwilligers.
- maatjes
 Ineke Swart vertelt dat er 14 vrijwilligers zijn bij de maatjes en 18 deelnemers. Het project
loopt leuk, de koppeling is meestal voor een jaar. Dit is in eerste instantie ter bescherming van
de vrijwilliger.
 De contacten met de sociale wijkteams zijn goed.
- voorlezen
 Bij het voorlezen is de koppeling meestal 1 op 1. Er zijn nu 30 vrijwilligers en 30 deelnemers.
 Er is een extra coördinator aangesteld, Marijke Mannak.
- vakantiekampen/Sinterklaas
 Vakantiekampen heeft 13 deelnemende kinderen. Sinterklaasactie had ongeveer 200
deelnemende kinderen.
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Het Charity Fund stopt de bijdragen aan de vakantiekampen na 2016. Er is contact met de
Rotary Club Joure over sponsoring voor 2017. De ouders van de deelnemende kinderen
dragen 35 euro per kind bij.

- Publiciteit
 Jan Walrecht behartigt de publiciteit. Hij stelt dat het bezoeken van jaarvergaderingen in het
algemeen terugloopt, dus niet alleen hier.
 Gericht adverteren en een redactioneel stuk werkt wel, zoals bijvoorbeeld in Balkster en
Jouster Courant. Ook de LC pakt het soms op. Uitproberen welke publiciteit het meeste effect
heeft.
- Sociaal Adviesraad
 Rienus de Jong combineert zijn functie op persoonlijke titel in de adviesraad met zijn
bestuursfunctie bij Humanitas. Zo kan hij Humanitas meer bekend maken. Het is een
groeiproces om een goed team te vormen om gemeente en haar besluitvorming kritisch te
kunnen volgen.
6 Aftreden en benoemen bestuursleden
Voorzitter Evelien Blaauw is na de eerste termijn van 4 jaar statutair aftredend, maar wordt voor een
nieuwe termijn herbenoemd.
Penningmeester de heer Gerke Woudstra is eveneens statutair aftredend, maar is niet herverkiesbaar.
Evelien bedankt hem voor zijn inspanningen.
De heer Gep Mannak wordt benoemd als penningmeester.
Anneke van der Laan wordt benoemd als secretaris en daarmee is het bestuur van Humanitas De
Friese Meren weer compleet.
Coördinatoren willen graag het mailadres van de nieuwe penningmeester.
7 Strategische Koers Humanitas 2016-2019
Humanitas is een krachtige organisatie, die sterk in het vrijwilligersveld staat. Hulpvragen worden
steeds complexer, op de honderd vragen zijn er 60 eenvoudig en 40 complex.
Professionalisering is belangrijk en daarom wordt meer aandacht gegeven aan de opleiding van
vrijwilligers.
Groei in de activiteiten: het project "Grip op geld" - de postcodeloterij heeft 1,8mio euro geschonken
om jongeren in financiële problemen te begeleiden.
8 Rondvraag en sluiting
Begroting 2016 per e-mail rondsturen? Jan overlegt met Gerke, mogelijk opnemen in de volgende
nieuwsbrief.
Evelien rondt het huishoudelijk deel van de vergadering af.
Algemene deel Jaarvergadering 2016 - thema Humanitas en Vluchtelingen
Humanitas en Vluchtelingen.
Het uitgangspunt van Humanitas is dat wij binnen de projecten die wij hebben iedereen helpen die
zich bij ons meldt. Dus ongeacht hun leeftijd, sexe, godsdienst en afkomst. We constateren daarbij dat
we de laatste jaren steeds meer mensen helpen met een allochtone achtergrond. Vooral bij het project
Voorlezen, maar ook bij de thuisadministratie. Daarnaast komen er meer specifieke vragen op ons af,
zoals taalcoaching, het helpen van mensen in het eigen maken van onze taal. Omdat er de afgelopen
tijd wederom veel mensen hun toevlucht in ons land zoeken, willen wij dit thema eens specifiek op de
agenda hebben.
Daarom zijn Alexander El-Jbeily (vluchtelingencoach bij Humanitas) en Ousama Jabr (vluchteling uit
Syrië) op onze jaarvergadering aangeschoven. Ousama heeft alles achtergelaten en wil nu een leven
in ons land opbouwen.
Wat kom je dan tegen en wat is het belang van vrijwilligerswerk voor vluchtelingen. Op de
jaarvergadering is tevens Ellen Boonen, coördinator integratie vluchtelingenwerk de Friese Meren
aanwezig, samen met twee dames, vrijwilligers bij vluchtelingenwerk en ervaringsdeskundigen.
Allen vertellen wat zij zoal doen, wat ze meegemaakt hebben, hoe ze integreren, welke strubbelingen
ze hierbij tegenkomen en welke steun zij krijgen, waarna we in gesprek komen over hoe we elkaar
over en weer kunnen aanvullen.
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Hierna worden onze sprekers hartelijk bedankt door Evelien en wordt een zeer interessante avond
afgesloten.
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