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Met nieuws over de nieuwe informatie-bijeenkomsten, voorlezen, balie,
stamppotbuffet, subsidie, nieuws van het Gasthuis, sluiting van het kantoor
in de kerstvakantie, nieuws van het bestuur en meer ...
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Kindervakantieweken
In juli zijn er weer de vakantieweken door Humanitas
georganiseerd.
Van de afdeling Midden-Groningen zijn 22 kinderen mee
geweest. Alles is goed verlopen.

Balie
Sinds de verhuizing van Humanitas naar de Troelstralaan, is
het bij de balie aanmerkelijk drukker geworden en dan met
name op de maandag- dinsdag- en woensdagmiddag.
Gelukkig hebben drie vrijwilligers zich gemeld om het team
te versterken. Truus en Inéz zijn er op de dinsdagmiddag en
Marion zit op de woensdagmiddag bij de balie. In totaal zijn
er nu 12 vrijwilligers voor de balie.

Overlijden van de Harry Jacobs
Op 8 september is de heer Harry Jacobs overleden.
Harry was ruim een jaar vrijwilliger bij de Bureaudienst en bij
Taalondersteuning.
We wensen zijn familie veel sterkte.

Kanskaarten Foxhol
Er is in Foxhol een proef geweest met de kanskaart. In
overleg met onze vrijwilliger Luud Stiekema, die ook
bestuurslid is van de dorpsvereniging Foxhol, is in september
de kanskaart toegevoegd aan de dorpskrant.
In de dorpskrant is tegelijkertijd ook in een redactioneel stuk
aangegeven wat de kanskaart is en hoe men ermee om kan
gaan.
De kaart kon men inleveren bij het dorpshuis De Klabbe of bij
ons kantoor.
Paperaszo heeft ook in september een spreekuur gehouden
in De Klabbe. Het resultaat was zeer matig. Kennelijk werkt
het zo niet goed of er zijn geen problemen in Foxhol.

Sticker voor de voordeur
Daar de bureaudienst vaak geconfronteerd wordt met
problemen doordat iemand zich heeft laten verleiden door
aanbiedingen bij de deur, heeft Humanitas
Midden-Groningen een sticker laten ontwerpen.
Het ontwerp van de sticker is gemaakt door Lizzie Fortuin. Op
8 augustus is de eerste sticker aangeboden aan wethouder
Peter Verschuren.
De sticker is een succes. Er zijn al bijna 700 van uitgegeven.
Op de sticker staat de naam van Humanitas
Midden-Groningen. Dus een mooi pr-succes. De sticker is
gratis te verkrijgen bij de balie.

Lifestylebeurs
Op vrijdag 5 oktober is er weer de Lifestylebeurs in de
Europahal in Hoogezand. Deze beurs wordt jaarlijks
georganiseerd door de POSO. De beurs is geopend van 13.00
uur tot 17.00 uur.
Humanitas en het Gasthuis staan er weer met een
gezamenlijke stand.
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Informatiebijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers
Op 8 en 9 oktober zijn er weer informatiebijeenkomsten voor
nieuwe vrijwilligers.
Op 8 oktober is er een bijeenkomst in het kantoor aan de
Troelstralaan. Aanvang 19.30 uur.
Op 9 oktober is er in de Broeckhof te Zuidbroek een
inloopbijeenkomst, die om 16.00 uur begint.
Iedereen kan daar tot 19.30 uur vrij binnenlopen. Maak uw
vrienden, familie of kennissen, die overwegen
vrijwilligerswerk te gaan doen, attent op deze
bijeenkomsten.
Wijzigingen bij het bestuur

Voorleesvrijwilligers
Er is bij de activiteit Voorlezen voor kinderen van
vluchtelingen dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Er
is een wachtlijst voor de kinderen. We vinden het jammer dat
we deze kinderen niet kunnen helpen.
Weet je iemand die wel graag kinderen wil voorlezen, probeer
deze dan over te halen om zich te melden bij Humanitas. Het
is zeer dankbaar vrijwilligerswerk en kost maar twee uurtjes
per week. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich melden bij de
balie.

Met ingang van 1 augustus is het penningmeesterschap van
de afdeling gewijzigd.
Rob van der Werff heeft het penningmeesterschap van Albert
Menting overgenomen.
Heb je vragen over een declaratie dan kun je bij hem terecht.
Het coordinatorenoverleg heeft een nieuwe voorzitter.
Dit is het bestuurslid Rob van der Werff. Het volgende
coördinatoren overleg is op 7 november.
Nieuwe privacy wet
Vanaf 25 mei is de nieuwe privacy wet ingegaan, waaraan we
als organisatie moeten voldoen. Op verschillende manieren is
informatie verstrekt
Albert Menting van het bestuur gaat een werkgroep vormen,
die met voorstellen zal komen.

Ontwikkelingen rond landelijk Humanitas

Subsidie 2019 voor Humanitas Midden-Groningen
De eerste gesprekken zijn geweest over de subsidie voor
Humanitas voor het jaar 2019 en volgende jaren.
Nu voor het eerst met de gemeente Midden-Groningen.
Bij de gemeente Midden-Groningen is de intentie aanwezig
om Humanitas te voorzien van de benodigde financiële
middelen.
Er zijn echter nog geen concrete afspraken gemaakt. We
blijven dus nog even in onzekerheid!

Omdat de ledenraad geen advies wil geven op de
voorliggende stukken en dit de aanleiding was voor directeur
Robert de Groot om niet meer leiding te willen geven aan dit
proces, is de discussie over Humanitas Toekomstbestendig
even stil komen te liggen.Er is nu een nieuwe voorzitter en
een nieuwe directeur. Zij zullen zich gaan beraden over hoe
het nu verder moet.
Het hoofdbestuur van de landelijke vereniging Humanitas
heeft Lodi Hennink benoemd tot directeur van de vereniging
Humanitas. Hennink startte zijn werkzaamheden op 24
september 2018. Op 23 september heeft Robert de Groot
afscheid genomen van Humanitas.

Gebruik van de vergaderruimte
We hebben nu een kleinere vergaderzaal. Ook vanwege de
ruimte in de kamers zal er meer gebruik gemaakt worden van
de vergaderzaal. Wanneer je gebruik wenst te maken van de
vergaderzaal resrveer dan die ruimte bij de balie!
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Gasthuis H-S

Uitstapje baliemedewerkers
De medewerkers van de balie zijn op 3 oktober op stap
geweest.
Ze hebben 's middags het Brandweermuseum in Sappemeer
bezocht.
De vrijwilligers van het museum hebben eerst een
rondleiding gegeven en daarna mochten de baliemensen een
speurtocht doen.
Sommige balie-collega's waren hier heel fanatiek mee bezig.
Als afsluiting hebben ze gegeten bij een Chinees restaurant.

Hospice het Gasthuis met de vrijwilligers van Humanitas
loopt nog steeds goed. Er wordt veel gebruik van gemaakt.
Het bezettingspercentage voor dit jaar ligt nu op ongeveer 70
%. Dit is voldoende voor een redelijk kostendekkende
exploitatie.
Wel was er behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Vanwege veel
en langdurige ziekte dreigde het aantal vrijwilligers te gering
te worden.
Door middel van een publiciteitscampagne zijn er nieuwe
vrijwilligers geworven. Veel van deze nieuwe vrijwilligers zijn
inmiddels ingezet.

Werken op afspraak
Nu we geen grote wachtruimte meer hebben zijn we
overgegaan voor zowel Paperaszo als voor de Bureaudienst
tot werken op afspraak. Dit houdt voor de Bureaudienst in dat
de cliënt zich meldt bij de balie en dat de naam dan op een
lijst gezet wordt waarbij een richttijd aangeven wordt
wanneer iemand aan de beurt is. Na wat probleempjes in het
begin, gaat dit steeds beter lopen. De cliënten behoeven niet
meer zo lang te wachten en er zijn geen grote groepen
wachtenden meer in het kantoor.
Stamppotmaaltijd
De traditionele afsluiting van het jaar vindt plaats op dinsdag
11 december 2018 in de Vredekerk aan de van der Duyn van
Maasdamweg te Hoogezand.
Aanvang 17.45 uur.
Reserveer deze datum alvast in je agenda.
Nadere mededelingen volgen in de nieuwsbrief van
november/december.
Sluiting in de Kerstvakantie
In verband met de Kerst en Oud en Nieuw is het kantoor van
Humanitas van 20 december 2018 tot 6 januari 2019
gesloten.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Colofon
Nieuwsbrief Humanitas afd. Midden Groningen
2018,4 oktober
Deze nieuwsbrief werd samengesteld in Docufiller
Foto's: Humanitas beeldbank en Henk Veenstra
De volgende nieuwsbrief verschijnt
in november/december 2018.

