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ALV 2020
Geachte leden, 
 
 
Wij bieden u de jaarstukken aan over 
het jaar 2020. 

Ja, 2020, dat jaar zullen we niet snel 
vergeten. Een nooit gekende pandemie 
trof ook ons land en inwoners. Er 
kwamen veel beperkingen en er was 
veel verdriet, rouw en bezorgdheid. We 
zijn zeer dankbaar dat in de kring van 
bestuur en vrijwilligers ons niemand 
door de dood is ontvallen, ofschoon de 
corona ook daar merkbaar is geweest. 
Gods bewarende en sparende hand 
is nog over ons uitgestrekt geweest 
en nog steeds. De vraag is of we zijn 
veelzeggende boodschap hebben 
begrepen en het ons gebracht heeft 
tot het besef van onze afhankelijkheid. 
Heeft het ons verootmoedigd en ons 
gebedsleven verlevendigd en verdiept, 
ook jegens elkaar. De regering gaat 
ons daarin helaas niet voor. Wellicht 
zal de algehele lock down binnen 
afzienbare tijd worden beëindigd. Maar 
we weten niet wat het morgen zijn zal. 
Laten we ons dan ook voortdurend 
afhankelijk mogen weten van Gods 
leiding in ons leven, ook in tijden 
van ziekte en tegenslag en ook onze 
voorzorgsmaatregelen niet vergeten. 
 
V r i j w i l l i g e r s
De coronaplaag had ook direct invloed 
op het werk van de vrijwilligers. 
Huisbezoeken waren meestal niet 
meer mogelijk en aan vele hulpvragen 
kon niet op de vertrouwde wijze 
worden voldaan. De gezondheid en 
veiligheid van onze hulpvragers en 
van de vrijwilligers kregen voorrang, 
boven een huisbezoek, een wandeling, 
laat staan een arm om je heen.
Sommige vrijwilligers gingen tijdelijk 
op non-actief, om risico’s te vermijden, 
anderen deden hun werk vooral 
via de telefoon, of een praatje bij 
het raam of via een brief of kaartje 
Op tal van manieren is geprobeerd 
toch de contacten met de 
hulpvragers te onderhouden. 
Ook in deze bijzondere 
omstandigheden is de inzet van de

vrijwilligers en van de coördinatoren 
voortreffelijk geweest. Daar zijn we 
hen zeer erkentelijk voor. Inmiddels 
is dat weer meer genormaliseerd. 
Op verzoek van de Voedselbank 
Capelle zijn bij ons uitdeelpunt in de 
Hoeksteen tijdelijk andere vrijwilligers 
ingezet, gezien de kwetsbaarheid 
van onze ‘oud’- gedienden. Ook dat 
is inmiddels weer achter de rug. 

 
B e s t u u r
Het bestuur heeft in 2020 zowel 
fysiek als digitaal de contacten 
onderhouden. Geplande thema-
avonden vervielen helaas. Gelukkig 
heeft het Landelijk Bureau van onze 
vereniging veel nuttige informatie 
op digitale wijze vertrekt, oa 
door webinars. U kunt hiervoor 
hun website raadplegen. Ook 
de jaarlijkse vrijwilligersavond 
kon niet tot stand komen. Dat is 
voor hen gecompenseerd door 
een attentie rond de kerstdagen. 
Verderop treft u de jaarcijfers met 
toelichting aan. De cijfers vertonen 
een stabiel beeld. Die zijn inmiddels 
gecontroleerd en in orde bevonden 
door mevrouw van der Valk       en 
mevrouw Snoep. Beide dames 
zeggen we hartelijk dank voor hun 
controlewerk. Instemming met de 
jaarstukken, hetgeen wij u voorstellen, 
houdt tevens in dat u terzake 
decharge aan het bestuur verleent. 
 
Begin 2021 heeft onze coördinator 
mevr. D(aniëlle) Hinnen haar taak 
beëindigd wegens verhuizing 
naar Drenthe. Op passende wijze 
is zij bedankt voor het vele werk 
dat gedaan is. We mochten een 
nieuwe coördinator verwelkomen 
in de personen van mevr. A. (riena) 
Zuiddam-van der Berg, die inmiddels 
volledig meedraait in de groep. 
We zijn blij met haar komst 
We kijken met voldoening terug op de 
contacten met de gemeente Capelle 
Het hoogtepunt in 2020 vormde de

uitreiking door de burgemeester 
van het Capels Compliment aan 
vier vrijwilligsters, die al ruim 30 
(!) jaar actief zijn bij onze afdeling. 
Het was - met inachtneming van de 
coronamaatregelen- een ontspannen 
en goede bijeenkomst in de Nieuwe 
Westerkerk. U hebt ongetwijfeld de 
foto’s in de IJssel- en Lekstreek gezien.
 
Gezien de nog bestaande 
beperkingen willen wij graag, evenals 
in het afgelopen jaar, de jaarstukken 
schriftelijk afdoen. We beraden ons 
op een thema-avond in het najaar.
Ook   koersen  we   weer   aan op een fysieke 
bijeenkomst met de vrijwilligers. 
Aftredend dit  jaar  is  mevr.  M.E. (Miriam) 
Nederlof-Roos. Zij stelt zich opnieuw 
herkiesbaar. Wij verzoeken u in te 
stemmen met haar herbenoeming. 
Onze voorzitter, dhr. J.P. (Johan) 
de Pater is blew volgende jaar 
aftredend. Hij heeft het voornemen 
kenbaar gemaakt, zich dan niet meer 
herkiesbaar te stellen. Hij heeft er dan 
twee termijnen van drie jaar op zitten 
en hoopt de taak over te kunnen 
dragen aan een jongere opvolger. 
Zodra alle mailadressen 
compleet zijn, hopen we u nog 
wat verder in te lichten over de 
ontwikkelingen van onze afdeling. 

Zoals hiervoor al is aangegeven kunnen we de Algemene Ledenvergadering dit jaar niet organiseren zoals we  
gewend waren.  
Wij willen uiteraard de jaarstukken wel vaststellen en uw instemming daarover vragen. 
Hebt u vragen of bezwaren omtrent de financiële verantwoording, laat het ons voor 31 augustus weten.  
U kunt met uw reacties terecht bij de secretaris via info@npvcapelle.nl
 
In 2021 is aftredend en herkiesbaar mevr. M(iriam) Nederlof-Roos. 
Zonder een tegenbericht van uw kant voor 31 augustus 2021 zal zij vanaf deze datum herbenoemd worden.
 
Oproep 1
Bij deze roepen wij u van harte op om uit te kijken naar mensen die het bestuur willen versterken. 
Omdat dhr. A(rjen) Uitbeijerse aan zijn laatste termijn is begonnen en dhr. J(ohan) de Pater te kennen heeft gegeven zich bij 
een volgende termijn niet herkiesbaar te stellen doen wij deze warme oproep! Mocht u personen anders dan uzelf willen 
aanbevelen, dan horen we dat uiteraard ook graag. Neem gerust contact op met ons voor meer informatie via:  
info@npvcapelle.nl 

Oproep 2 
Inmiddels loopt er een belactie voor uw e-mail adres. De noodzaak om daarover te kunnen beschikken, hebben we al 
eerder aan u kenbaar gemaakt.  Mocht u nog niet zijn benaderd, dan kunt u nog steeds een e-mail sturen naar onze 
secretaris: info@npvcapelle.nl

Oproep 3 
En dat betreft de werving van nieuwe/meer vrijwilligers. Opvolging in verband met leeftijd van een aantal huidige 
vrijwilligers is nodig en ook uitbreiding om soepel aan alle hulpvragen te kunnen voldoen. Tijdsbesteding en voorkeuren 
zijn uiteraard bespreekbaar. Het is noodzakelijk werk in deze tijd en vele handen maken licht werk en u beleeft er, zoals 
zovelen voor u, ook veel voldoening aan. 

Oproep 4.
Binnen onze afdeling werken op vrijwillige basis drie vrouwelijke coördinatoren. Nieuw is dit jaar mevr. A(riena) Zuiddam, al 
eerder genoemd.  De overige twee zijn mevr. D(iana) Verkade en mevr. A(nnet)van Winden. Zij willen vanwege hun leeftijd 
op enige termijn het werk aan anderen overdragen, waardoor hun vervanging aan de orde is/komt.
Dus ook hiervoor vragen wij u medewerking. Misschien wilt u zelf wel, maar voelt u zich niet geschikt genoeg, nu, dat kan 
reuze meevallen. Wellicht kunt u ons op andere dames attenderen. Wilt u eerst meer informatie, neem dan contact op met 
één van de coördinatoren via tel.nr. 06-42 80 43 20 of via e-mail: npv.capelle@gmail.com 

Oproep 5
Ook onze afdeling kan niet zonder giften. Wilt u ook in deze bijzondere 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

Tenslotte
Wij hopen ook in het komende seizoen dit werk met uw steun en onder Gods zegen te mogen voortzetten. Wat de 
toekomst brengt weet niemand. Maar die ligt op alle terreinen in Gods handen, vast en zeker. 
Zie ook het slot van Deut 31: 6/8…Ik zal u niet begeven, noch u verlaten. 

Avondzang vers 3:Avondzang vers 3: 
Dat wij ons ambt en plicht, o Heer’,
Getrouw verrichten tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon’,
Uw Geest ons leid’ en in ons woon’.
                                 
Bestuur NPV Capelle aan den IJssel
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Financiële verantwoording 
 Financieel jaarverslag 2020

Staat van baten en lasten Realisatie Begroting  Realisatie    Begroting

(in euro)          2019           2020          2020              2021

Baten
Giften 1.936 1.900 3.097 1.700

Subsidie - Capelle 2.668 2.484 2.484 2.300

Retributie 0 250 0 250

Rente 0 0 0 0

Collecte opbrengsten 104 100 0 50

Overige opbrengsten 276 30 120 0

Totaal baten 4.984 4.764 5.701 4.300

Lasten
VrijwThuishulp & Voedselbank 3.038 2.845 3.387 2.670

Presentatie/Voorlichting 577 800 65 600

Jaarvergadering 0 150 0 0

Bankkosten/Kantoorkosten 128 130 128 130

Ledenwerving 35 50 0 50

Drukwerk 396 400 443 450

Porti/Bezorgkosten 308 350 211 420

Totaal lasten 4.481 4.725 4.233 4.320

       

Saldo 533 39 1.468 -20

Financieel gezien mogen we met dankbaarheid terugzien op het jaar 2020, al was het jaar heel anders dan we normaal 
gewend zijn. Het resultaat is uitgekomen op 1.468 euro positief. Dit is vooral te danken aan een gift van 1.500 euro van een 
andere NPV-afdeling in het land. Deze gift is bestemd voor bestuursondersteuning en PR. 

De grootste inkomstenbron is verder de subsidie vanuit de gemeente Capelle aan den IJssel om het vrijwilligerswerk te 
waarderen. In 2020 hebben we helaas niet gezamenlijk samen kunnen komen. De vrijwillligers zijn gewaardeerd met een 
tussentijdse attentie en een kerstpakket aan het einde van het jaar. De subsidie is geheel opgemaakt aan het doel.’

De kosten zijn lager uitgekomen, omdat we geen jaarvergadering en thema-avond hebben kunnen organiseren.  

De vereniging heeft een regulier Eigen Vermogen van circa 5.300 euro per einde 2020. Dit is voldoende om tegenvallers op 
te kunnen vangen en tussentijds voldoende middelen te hebben om de lasten te kunnen betalen. Daarnaast is de gift van 
1.500 euro bedoeld om besteed te worden en daarom tijdelijk in een aparte reserve ondergebracht.

Per balansdatum 2020 stond er nog geld voor de voedselbank open (onder de kortlopende schulden).  
Dit geld zal in 2021 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.

    31-12-’20       31-12-’19         31-12-’20        31-12-’19  

Debet            Credit

Vorderingen           Eigen vermogen      
NPV landelijk   120                0      Stand 1-1             5.362             4.859           
Overige       -                            -            Saldo baten en lasten             -32               503 
            Saldo baten en lasten  
            tgv reserve                          1.500                    -
    120                0      Stand 31-12                              6.830                           5.362

Liquide middelen  8.268          6.027      Kortlopende schulden          1.558                665

    8.388               6.027            8.388             6.027

Balans per jaareinde (in euro)

Hierna leest nog wat uitgebreidere 
informatie op sommige onderdelen van 
ons reilen en zeilen. 

In de u over het voorgaande jaar 
toegezonden jaarstukken was 
aangegeven dat mevr. M(artha) Koelwijn-
Terlouw en dhr. A(rjen) Uitbeijerse 
aftredend waren en herkiesbaar. Tegen 
hun herbenoeming is binnen de gestelde 
termijn geen bezwaar ingebracht, zodat 
hun herbenoeming per eind 2020 een 
feit is. 
Dhr. A(rjen) Uitbeijerse is hiermee 
begonnen aan zijn laatste termijn van 
drie jaar (zie ook hierna). 

De tastbare bestuurlijke activiteiten 
zijn beperkt. Zo konden de geplande 
thema-avonden niet worden gehouden. 
Voorbereidingen daartoe zijn stop gezet. 
Halverwege het jaar hebben we via een 
extra brief ons meeleven betoond aan 
de vrijwilligers, onze zorgen gedeeld 
over de beperkingen om de hulpvragen 
te verwezenlijken en hen tegelijkertijd 
extra bedankt voor de inzet die toch 
door velen op creatieve wijze is ingevuld.   

Jubilarissen
In het afgelopen jaar is er in het 
najaar aandacht besteed aan de 
jubilarissen. Dit was een hoogtepunt 
omdat we vrijwilligers in ons midden 
hebben die toen resp. 12,5 jaar, 25 
jaar  en 30+ jaar vrijwilligerswerk 
verrichten voor onze vereniging.  
 
Omdat in het najaar er een paar beperkte 
versoepingen waren konden we toch 
hier in aangepaste vorm aandacht aan 
besteden.
 
Op 9 oktober 2020 hebben het bestuur, 
de coördinatoren en de jubilarissen 
een gezellige avond gehad in Loods 45. 
Mevr. J. Steenbergen-Besseling en 
mevr. F. de Boer waren 12,5 actief 
als vrijwilliger en kregen een mooi 
Chai-speldje van het landelijk bureau 
en een schitterende bos bloemen.  

Mevr. G. Godschalk-Franssen was 25 jaar 
actief als vrijwilliger en kreeg naast een 
mooie bos bloemen een prachtige luxe 
Waterman pen met inscriptie.

Mevr.  A.E. Bos-Graafland, mevr. T.H. 
Kisjes-de Jong, mevr. N.M. den Ouden-
Hooftman en mevr. G. Wiersma-Berkhout 
waren 30+ jaar actief als vrijwilliger.

Zij hebben naast een schitterende bos 
bloemen ook een prachtig geschenk 
gehad van het bestuur i.s.m. het landelijk 
bureau. Hier is het niet bij gebleven. 
Op voordracht van het bestuur heeft 
burgemeester P. Oskam namens de 
burgelijke gemeente deze vrijwilligers op 
4 december 2020 het Capels Compliment 
overhandigt tijdens een feestelijke 
bijeenkomst in de Nieuwe Westerkerk. 
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