Verslag ledenvergadering afd. Gorinchem e.o. dd. 27-1-2017, 19.00 uur
Locatie: Theater Peeriscoop te Gorinchem
Aanwezig: zie presentielijst (24)

1. Opening
Voorzitter Wim Killian opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom bij de
ledenvergadering van de afdeling Gorinchem e.o. van Humanitas. Naast de leden van
de afdeling zijn ook de vrijwilligers uitgenodigd, zij hebben een adviserende stem.
De afdeling is in juni 2013 van start gegaan en heeft momenteel 7 activiteiten:
HomeStart, Thuisadministratie, Internationaal Vrouwen Contact, Kind Veilig Thuis en
Chat ‘Het luisterend oog’ (stopt per 1-4-17), Steun bij Rouw en Verlies en Jongeren
Maatjes.
2. Verslag 22-1-2016
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
3. Voorstellen bestuursleden
De bestuursleden stellen zich voor.
Wim Killian, voorzitter en portefeuillehouder (pfh) Kind Veilig Thuis
Lia Bakker, secretaris en pfh Internationaal Vrouwen Contact, pfh Jongeren Maatjes
en pfh Steun bij Rouw en Verlies
Peter van Rooijen, pfh Financiën
Pauline Luikenaar, pfh Deskundigheidsbevordering en Vrijwilligers, pfh ‘Chat’ en pfh
Steun bij Rouw en Verlies
Anton Janus, pfh Strategische Samenwerking en Fondsenwerving, pfh
Thuisadministratie
Bettina Reijn, pfh HomeStart
Gerard Droog, pfh PR en Communicatie, websitebeheer, Social Media
4. Vacante bestuursfuncties
Binnen het bestuur heeft Peter aangegeven zijn functie te willen neerleggen zodra er
een opvolger is gevonden. De functie portefeuillehouder Steun bij Rouw en Verlies
wordt door Pauline en Lia gezamenlijk opgevuld.
5. Stand van zaken, uitleg door portefeuillehouders en/of coördinatoren
Aan de hand van een uitgebreide Power Point presentatie wordt de stand van zaken
van de afdeling getoond. De portefeuillehouders en/of coördinatoren geven een
toelichting op de getoonde sheets. De activiteiten voldoen aan een behoefte. Alle
vrijwilligers gaan aan de slag nadat ze een goede training hebben ontvangen. De
basistraining van Humanitas loopt via de e-learning. Daarnaast worden trainingen op
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locatie gegeven specifiek voor de activiteit. Bij HomeStart, Jongeren Maatjes en Kind
Veilig Thuis worden de vrijwilligers begeleid door betaalde coördinatoren. Bij
Thuisadministratie, Internationaal Vrouwen Contact, Steun bij Rouw en Verlies en
Chat ‘Het luisterend oog’ begeleiden vrijwillige coördinatoren de vrijwilligers. De
financiering vindt plaats door de Gemeente Gorinchem (Thuisadministratie,
Internationaal Vrouwen Contact, Chat, Steun bij Rouw en Verlies), de 17 ZuidHolland-Zuid Gemeenten (Kind Veilig Thuis), de gemeenten van regio Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden (HomeStart) en de Gemeente Gorinchem (Jongeren Maatjes).
De landelijke activiteit Chat ‘Het luisterend oog’ wordt per 1 april a.s. van Humanitas
overgenomen door Sensoor.
De afdeling heeft momenteel 36 leden, 175 deelnemers, 129 vrijwilligers, 11
coördinatoren en 7 bestuursleden. Alle cijfers laten een stijgende lijn zien. De wens
van de afdeling is het continueren en uitbouwen van de huidige activiteiten en het
(her)starten van Begeleide Omgangsregeling.
6. Afscheid afgetreden bestuursleden
Jacqueline Tinga, David Antes en Ries Pauk hebben het afgelopen jaar hun
bestuursfunctie neergelegd. Zij worden allen bedankt voor hun vrijwillige inzet voor
onze afdeling. Ries is aanwezig en ontvangt een boeket.
7. Sponsors
Het bestuur bedankt de subsidiegevers en sponsoren, t.w. Gemeente Gorinchem,
Regiogemeenten Alblasserwaard Vijfheerenlanden, 17 samenwerkende gemeenten
Zuid-Holland-Zuid, Stichting Cross Roads, Diva’s, Unitas Business Club, Fresh PC.
8. Rondvraag en Sluiting
Mede door de duidelijke sheets en de toelichtingen zijn er geen vragen meer.
Na het voorlezen van een mooi gedicht nodigt Wim Killian de aanwezigen uit voor de
Nieuwjaarsbijeenkomst in de foyer van Theater Peeriscoop en sluit de vergadering.
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