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U hebt van ons de jaarstukken 
over 2019 nog tegoed. In het 
voorjaar hebben we aanvankelijk 
aangekoerst op het houden 
van een thema-avond over 
orgaandonatie (mede in verband 
met de wettelijke regeling per 1 juli 
van dit jaar). Ook zouden we dan (21 
april) de jaarstukken behandelen. 
Zoals u weet is het allemaal anders 
gegaan. De geplande bijeenkomst 
kon niet doorgaan vanwege 
de coronaplaag. Reglementair 
willen we het jaar 2019 toch goed 
afwikkelen. De jaarstukken zouden 
u vervolgens zijn aangeboden op 
de eerstvolgende thema-avond 
die gepland stond op 12 november, 
maar door de huidige maatregelen 
kon deze avond ook geen 
doorgang vinden. Op de achterkant 
van dit document kunt u vinden hoe 
wij het dit jaar vorm willen geven.

 
Ook in dit voorbij gevlogen 
jaar hebben wij als vrijwilligers, 
coördinatoren en bestuursleden 
ons werk weer met veel animo 
mogen doen. Binnen deze kring 
zijn we allen nog gedragen en 
gespaard. Wel waren er in sommige 
familiekringen, ook bij de leden, 
zorgen en overlijdenssituaties, 
waar onze gedachten en 
meeleven naar uit zijn gegaan.
Met de plaatselijke overheid zijn de 
goede contacten gecontinueerd. 
Ook vindt nog steeds enige 
financiële ondersteuning plaats. 
Over de uitkomsten van een door ons 
bestuur en coördinatoren gehouden 
studiemiddag hebben wij u in grote 
lijnen reeds op de hoogte gebracht. 

Voornamelijk door de corona-
omstandigheden hebben een 
aantal bestuurlijke zaken tijdelijk 
op een wat lager pitje gestaan. 
We hebben meer en meer de 
draad weer kunnen en mogen 
oppakken. Intern bestuurlijk is 
versterking nodig, onder meer voor 
de publiciteit en presentatie naar 
buiten en ook voor de continuïteit 
van onze afdeling. Ook willen wij 
u graag meer en beter bij het 
werk van de afdeling betrekken. 
Een praktisch hulpmiddel daarbij 
zijn de e-mailadressen van onze 
leden, van u dus. Dat bestand 
is nog lang niet compleet en 
wij hebben uw hulp daarbij 
nodig (zie achterzijde, oproep 2)
 
Ook in 2019 zagen we langzaam 
maar zeker het aantal inzetbare 
vrijwilligers teruglopen, vanwege, 
leeftijd, verhuizing e.d. Dus nieuwe 
aanwas is en blijft nodig! Ook 
hier willen we in de komende tijd 
meer op in zetten. In Nederland 
breed blijft het vrijwilligerswerk 
de nodige aandacht houden. 
Gezien tal van ontwikkelingen 
in de zorgsector is dit werk van 
vitaal belang. We hoeven alleen 
maar even het huidige tijdsbeeld 
op ons te laten inwerken!
 
 
Wij zijn dankbaar voor het vele  
goede dat ons nog werd en wordt 
gelaten. Persoonlijke aandacht, al 
dan niet digitaal, en het verrichten 
van hand- en spandiensten 
voor tal van behoeftige mede- 
mensen, kunnen gefaciliteerd en 
wel nog in vrede en vanuit het 
hart plaatsvinden. Wij zijn onze 
vrijwilligers zeer erkentelijk voor 
hun niet aflatende betrokkenheid 
en inzet.

In vergelijk met zoveel 
andere turbulente ontwikkelingen 
wereldwijd: grote branden, 
hongersnood, overstromingen, 
oorlogsgeweld, op de vlucht 
gejaagd, etc., zijn wij nog 
bevoorrecht. Wij hopen dit werk 
met uw steun voort te mogen 
zetten. Dat zal niet in eigen kracht 
gaan. Gods hulp en Zijn zegen 
zijn onontbeerlijk. Wij hopen dat 
ook in de komende tijd te mogen 
ervaren, ook in de bescherming 
van ons en de onzen tegen de 
corona ziekte. Wij wensen u toe 
dat de Heere u allen tot Hulp 
en Sterkte zal zijn, persoonlijk 
en in àl uw omstandigheden.

Looft de Heer’, want Hij is goed, 
Looft Hem met een blij gemoed; 
Want Zijn gunst alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid.  
(Psalm 136:1).

Johan de Pater, voorzitter

Zoals geschreven in het voorwoord van de voorzitter kunnen we de Algemene Ledenvergadering 
dit jaar niet organiseren zoals we gewend waren.  
 
Middels dit document wat u in handen hebt heeft u een een jaarverslag van de secreatris in handen en een 
financieël jarverslag van de penningmeester. Wij willen graag de jaarstukken 2019 vaststellen en goedkeuren. 
Indien u niet voor 31 december 2020 per mail bij de secretaris bezwaar maakt, nemen wij aan dat de 
jaarstukken op uw instemming kunnen rekenen. Uiteraard kunt u de secretaris mailen als u vragen heeft over 
een bepaalde weergave in dit document of inhoudelijke vragen. Deze zullen wij u dan per mail beantwoorden. 
 
In 2019 waren aftredend en herkiesbaar mw. M(artha) Koelewijn - Terlouw en dhr. A(rjen) Uitbeijerse. 
Zonder een tegenbericht van uw kant voor 31 december 2020 nemen wij aan dat hun herbenoeming door u 
akkoord wordt bevonden. 
 
Oproep 1
Bij deze roepen wij u van harte op om uit te kijken naar mensen die het bestuur willen versterken en dan
met name mensen die affiniviteit hebben met PR. Omdat dhr. A(rjen) Uitbeijerse aan zijn laatste termijn is 
begonnen zijn wij ook op zoek naar mensen die affiniviteit hebben met secretarieel werk. U moet hierbij 
denken aan gemiddeld een half uur per week. Neem gerust contact op met ons voor meer informatie via: 
info@npvcapelle.nl 

Oproep 2 
Onze afdeling Capelle aan den IJssel kent honderden leden, maar van een klein aantal leden is bij ons 
een mailadres bekend. Om communicatie in de toekomst effectief te laten verlopen vragen wij u of u uw uw 
mailadres bij ons wilt achterlaten.mailadres bij ons wilt achterlaten. U ontvangt een paar keer per jaar op uw mailadres informatie over onze 
afdeling, maar u zult dit zeer zeker niet als spam ervaren. U kunt een mail sturen naar onze secretaris:
info@npvcapelle.nl

Oproep 3 
Wij roepen u op om zich aan te melden als coördinator, of ons te attenderen op eventuele geschikte 
kandidaten. Wij doen deze oproep omdat één van onze coördinatoren gaat verhuizen en haar 
werkzaamheden begin 2021 zal beindigen. Wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met één van onze coördinatoren op telefoonnummer 06 - 42 80 43 20 of via e-mail: 
npv.capelle@gmail.com

 

Ten slotte,
Ook onze afdeling kan niet zonder giften. Wilt u ook in deze verwarrende tijd een donatie doen t.a.v. van  
onze afdeling? Van harte aanbevolen en alvast hartelijk dank! 
U kunt uw (aftrekbare) gift storten op: NL07INGB0001938051 t.n.v. NPV Capelle a/d IJssel
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Financiële verantwoording 
 Financieel jaarverslag 2019

Staat van baten en lasten Realisatie Begroting
 Realisa-

tie    Begroting

(in euro)          2018           2019          2019              2020

Baten
Giften 1.984 1.800 1.936 1.900

Subsidie - Capelle 3.036 2.668 2.668 2.484

Retributie 250 250 0 250

Rente 27 0 0 0

Collecte opbrengsten 196 150 104 100

Overige opbrengsten 0 322 276 30

Totaal baten 5.46877 5.190 4.984 4.764

Lasten
VrijwThuishulp & Voedselbank 3.500 3.130 3.038 2.845

Presentatie/Voorlichting 475 800 577 800

Jaarvergadering 150 200 0 150

Bankkosten/Kantoorkosten 143 145 128 130

Ledenwerving 0 50 35 50

Drukwerk 416 450 396 400

Porti/Bezorgkosten 351 350 308 350

Totaal lasten 5.035 5.125 4.481 4.725

    

Saldo 433 62 503 39

Financieel gezien mogen we met dankbaarheid terugzien op het jaar 2019.  
Het saldo aan giften vanuit kerken en particulieren bleef stabiel. Hartelijk dank hiervoor!  
Mede hierdoor hebben wij over 2019 geen retributie  (aanvraag bij het Landelijk Bureau van de NPV) 
hoeven aan te vragen. 

De grootste inkomstenbron is de subsidie vanuit de de gemeente Capelle aan den IJssel om het vrijwilligerswerk 
te waarderen. Hiervan organiseren we jaarlijks een etentje met onze vrijwilligers, waarbij ook een kleine attentie 
wordt overhandigd. De subsidie wordt geheel opgemaakt aan het doel. 

Aangezien het aantal vrijwilligers terugloopt zijn zowel de subsidie als de kosten lager uitgekomen. 
Ook de kosten in verband met het houden van de jaarvergadering en de thema-avond  
(presentatie/voorlichting) zijn behoorlijk lager uitgekomen. Dit vanwege de welwillendheid van bevriende 
organisaties waarvan wij tegen gunstige condities een zaal konden gebruiken. 

De vereniging heeft een Eigen Vermogen van 5.362 euro per einde 2019. 
Dit is voldoende om tegenvallers op te kunnen vangen en tussentijds voldoende middelen te hebben om de 
lasten te kunnen betalen. Per balansdatum 2019 stond er nog geld voor de voedselbank open 
(onder de kortlopende schulden). Dit geld zal in 2020 besteed worden ter verrijking van de pakketten, 
die door een aantal van onze vrijwilligers uitgedeeld worden bij de Hoeksteenkerk. 

Ons past dankbaarheid aan de Heere God, de Gever van alle goede gaven.

Martha Koelewijn -Terlouw, penningmeester

    31-12-’19      31-12-’18         31-12-’19        31-12-’18  

Debet                     Credit

Vorderingen           Eigen vermogen      
NPV landelijk   -           250      Stand 1-1             4.859             4.427           
Overige   -             28      Saldo baten en lasten        503             433
    -            278      Stand 31-12                       5.362                  4.859

Liquide middelen  6.027          4.654      Kortlopende schulden         665               73

    6.027            4.932             6.027            4.932

Balans per jaareinde (in euro)

Het jaar 2019 ligt al ver achter ons. 
Toch is het goed om nog even terug 
te blikken. Het afgelopen jaar zijn 
er weer activiteiten geweest die we 
hebben georganiseerd. Ook is er 
weer heel veel werk verricht door de 
coördinatrices en de vele vrijwilligers 
waar we heel erg blij en dankbaar 
voor zijn!

Thema-avond en ALV 16 april 2019
Voorzitter J(ohan) de Pater opende 
de avond met schriftlezing en gebed. 
Rian Ouwendijk en Alex van den Doel 
waren onze sprekers en gastheren 
in het IJsselland Ziekenhuis met als 
thema: ‘Zorg voor voeding’. Naast 
een boeiende presentatie werden 
ook heerlijke hapjes geserveerd 
tijdens de presentatie. Aan het 
einde van de avond werd de ALV 
gehouden. in het restaurant van het 
IJsselland Ziekenehuis. Er waren 23 
leden aanwezig.

Dhr. J(ohan) de Pater was aftredend 
en herkiesbaar. Unaniem werd hij 
herkozen als voorzitter. J(ohan) de 
Pater bedankte de zaal voor het 
gestelde vertrouwen. Het jaarverslag 
van de secretaris en het financiële 
overzicht van de penningmeester 
werden zonder aan of opmerkingen 
akkoord bevonden. Na controle 
en verslag daarvan werd de 
penningmeester decharge verleend. 
De nieuwe kascontrolecommissie 
werd tevens vastgesteld bestaande 
uit dhr. Milort en mevr. Snoep.
Er werd geen gebruik gemaakt van 
de rondvraag. Rond de klok van 21:30 
uur sloot de voorzitter de avond af 
met gebed..

Schenkelmarkt
Eind augustus 2019 stond 
onze afdeling op de jaarlijkse 
Schenkelmarkt. Tijdens deze dagen 
kunnen we toch veel mensen 
bereiken d.m.v. een gesprek dan wel 
met folders en andere PR materialen. 
De kraam werd dit jaar gedeeld met 
de ChristenUnie (CU).

Vrijwilligersavond 10 oktober 2019
De vrijwilligersavond was een avond 
waar we onze vrijwilligers in het 
zonnetje hebben gezet. Ook in 2019 
zijn er weer vele uren hulp geboden 
door onze vrijwilligers. In de Nieuwe 
Westerkerk hebben we genoten van 
een heerlijke maaltijd en een gezellig 
samenzijn. Mevr. I. Belder-Horst 
en mevr. A. van de Klift-van Houdt 
waren 25 jaar vrijwilliger en kregen 
hiervoor een schitterende pen met 
inscriptie, een cerficaat en een mooie 
bos bloemen. Bij afwezigheid van 
mevr. Belder werden de honneurs 
waargenomen door haar man. Tussen 
het hoofdgerecht en het nagerecht 
werd het ‘Vrijwilligersspel‘ gespeeld. 

Thema-avond 19 november 2019
Een avond over gentechnologie met 
als gast dhr. P(aul) Lieverse. In een 
volle grote zaal van d’ Amandelhof 
nam de spreker de aanwezigen mee 
incl. diverse jongeren, in dit boeiende, 
maar ook ingewikkelde thema. 
Vanuit de zaal werden ook diverse 
vragen gesteld.

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur en coördinatrices
 
Het bestuur heeft vorig jaar 
zevenmaal vergaderd en waarvan 
twee keer met de coördinatrices. Op 
15 april 2019 heeft heeft het bestuur en 
de coordinatie een heisessie gehad 
met het landelijk buro over onze 
afdeling en de toekomst. D.m.v. een 
SWOT analyse kwamen daar diverse 
punten naar voren. In het najaar van 
2019 zijn diverse punten gestart door 
het bestuur.

Jaarverslag 2019
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