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UITNODIGING
Geachte leden, 
Wij bieden u de jaarstukken 
met inbegrip van het financieel 
overzicht aan over het jaar 2021. 

Ook 2021 werd goeddeels gedomineerd 
door de corona beperkingen. Daardoor 
kon het vrijwilligerswerk lang niet altijd 
op de gewone manier plaatsvinden. 
Toch is zoveel mogelijk geprobeerd 
aan de zorgvragen tegemoet te 
komen door aandacht te blijven 
schenken via telefoontjes, kaarten en 
ook door extra voorzorgsmaatregelen 
bij het bezoek aan huis of tijdens 
de taxirit naar het ziekenhuis, e.d. 
Wij hebben opnieuw ervaren dat onze 
middelen en mogelijkheden beperkt 
zijn in zo’n situatie. Toch mogen 
we dankbaar zijn dat we nog veel 
hebben kunnen en mogen betekenen 
voor de hulpvragers. Wij zeggen de 
vrijwilligers en de coördinatoren 
hiervoor zeer hartelijk dank. 
Dank aan de Heere is op haar plaats, 
voor wat ons nog geschonken en 
gelaten werd in 2021, aan Hem, Die ons 
aller leven leidt en bestuurt en spaarde. 
Tel uw zegeningen, één voor één. 
Onze huidige situatie staat in groot 
contrast met de oorlogssituatie 
waar we nu getuigen van zijn. We 
treffen de ontheemden aan, die 
ons aller hulp en aandacht nodig 
hebben, in welke vorm dan ook. Een 
verantwoordelijkheid voor een ieder 
van ons, al was het maar door een beker 
koud water..! Zie ook Matth. 10:42.
Vanuit die gedachte willen we ook in  
2022 ons vrijwilligerswerk gestalte 
geven. 
 
Coördinatie en vrijwilligers
Onder aansturing van de drie 
coördinatoren hebben de vrijwilligers 
in het afgelopen (corona)jaar zo 
goed als het mogelijk was hun 
taak verricht.  Inmiddels draait 
Ariena Zuiddam als opvolgster van 
coördinator Daniëlle Hinnen volledig 
mee in het team. Zij zijn ook het 
aanspreekpunt van het wekelijkse 
uitdeelpunt van de Voedselbank in 
“De Hoeksteen”, waarvoor voldoende 
vrijwilligers beschikbaar zijn.

Wanneer vrijwilligers ermee stoppen 
is de leeftijd meestal de reden. In 2021/
begin 2022 mochten we, incl. voor de 
Voedselbank, vier nieuwe vrijwilligers 
verwelkomen. Daarentegen hebben 
we van drie vrijwilligers afscheid 
genomen. Minimaal twee keer per 
jaar wordt er contact gelegd met elke 
vrijwilliger over het reilen en zeilen.
Mede door de corona 
omstandigheden is het aantal 
hulpvragen vorig jaar afgenomen. We 
proberen daarop nu weer in te spelen.
Gelukkig kon vorig jaar het jaarlijkse 
etentje met de vrijwilligers weer 
doorgang vinden. We zijn in de 
Westerkerk gastvrij onthaald. 
Wethouder Marc Wilson vereerde 
ons met een bezoek en toespraak 
om het Capels Compliment en 
bloemen uit te reiken aan (een zeer 
verraste) Elly de Waardt, die zich 
ruim dertig jaar belangeloos als 
vrijwilligster had mogen inzetten. 
Absoluut een felicitatie en 
dankbetuiging waard! Ook konden 
we die avond Diana Verkade, Froukje 
de Boer en Janny Frijlink feliciteren 
met hun 12,5 jarig jubileum als 
vrijwilliger. Een waardevol moment. 
Wij hopen ook in het nieuwe 
seizoen weer op onze vrijwilligers te 
kunnen rekenen, in het vertrouwen 
dat zij daartoe de kracht en 
gezondheid mogen ontvangen. 
 
Bestuur en Financiën
We hebben in het afgelopen 
jaar weer veel contacten 
digitaal kunnen onderhouden.
Helaas was het niet mogelijk om 
op de gebruikelijke manier onze 
ledenvergadering te organiseren. Wij 
hebben u wel fysiek de jaarstukken 
verstrekt, waarmee is ingestemd, zo 
ook met de herbenoeming van ons 
bestuurslid Miriam Nederlof (geen 
tegenberichten per 31 augustus 2021).
Wederom is veel nuttige informatie 
verstrekt door het Landelijk Bureau. 
Het loont beslist de moeite de site 
eens te raadplegen: www.npvzorg.nl 
Eén van de onderwerpen die thans 
nadrukkelijk de aandacht vraagt 
is het werven van vrijwilligers.  

Het Landelijk Bureau is in 
samenwerking met een aantal 
plaatselijke afdelingen, waaronder 
de onze, een project gestart, 
dat hierin moet voorzien. 
Bijeenkomsten hierover vinden 
inmiddels plaats en we hopen u 
later dit jaar daarvan het resultaat 
en de acties voor te leggen.
Ook is aandacht nodig voor de 
bestuurlijke bezetting van onze 
afdeling. Onze voorzitter heeft al 
eerder aangegeven zijn taak aan 
de volgende generatie te willen 
doorgeven en onze secretaris 
heeft volgend jaar zijn maximale 
zittingstermijn van 12 jaar bereikt. 
Door drukke werkzaamheden heeft 
de penningmeester meegedeeld 
te willen stoppen. Voor haar is een 
kandidaat beschikbaar. Aangaande 
een nieuwe voorzitter lopen nog 
contacten. Wij hopen op de a.s. 
ledenvergadering de kandidaten 
aan u te kunnen voorstellen. 
Blijft u intussen aub meedenken 
over een opvolger (m/v) voor het 
secretariaat. Als alle leden serieus 
meedenken, moet daaruit toch iets 
goeds kunnen voortkomen! U mag 
ons ook op iemand attenderen… 
De financiële uitkomsten over 
2021 treft u verderop aan. 

Wij nodigen u allen hartelijk uit voor een onspannen samenzijn en de algemene ledenvergadering van onze afdeling  
op D.V. donderdag 23 juni 2022. De avond zal gehouden worden in zaal ‘de Palmboom’ van de Elimkerk, Merellaan 346. 
Inloop: vanaf 19:30 met koffie/thee.  Aanvang: 20:00 uur.

Na een onderbreking van twee jaar vinden wij het fijn om elkaar weer te mogen ontmoeten in dit verband. 
Na afloop van de ledenvergadering zal er daarom een gezellig samenzijn zijn waarin u wordt voorzien van een hapje  
en een drankje.

De agenda van de ledenvergadering is als volgt:
1. Opening door de voorzitter, dhr. J(ohan) de Pater.
2. Jaarverslag van het bestuur zoals u deze kunt vinden op de voorkant van dit document. 
3. Verslag kascontrolecommissie en vaststellen samenstelling commissie over 2022.
4. Financieel verslag van de penningmeester.
5. Bestuurszaken:  
 a) Afscheid mevr. M(artha) Koelewijn als penningmeester 
 b) Verkiezing: het bestuur stelt mevr. J(osé) Huurman voor als penningmeester
 c) Aftredend en niet herkiesbaar dhr. J(ohan) de Pater (voorzitter) 
 d) Verkiezing: het bestuur stelt dhr. M(ark) Mieras voor als nieuwe voorzitter.
6.  Toelichting door bestuur over:  ‘Tijd voor aktie’ .
7. Rondvraag.
8. Sluiting door dhr. J(ohan) de Pater.

U kunt gebruik maken van onze pendeldienst als u graag wilt komen, maar geen vervoer heeft of  
als u ’s avonds liever niet meer over straat gaat.  Neemt dan contact op met onze secretaris.

Opgave voor deze avond is gewenst! 
Dit kan digitaal via www.npvcapelle.nl of via een e-mail naar: info@npvcapelle.nl
U kunt ook de onderstaande QR code scannen op uw mobiel.

Avondzang vers 7:
O Vader, dat Uw liefde ons blijk’;
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwe troost ons neer;
Drie-enig God, U zij al d’eer! 
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Bestuur NPV Capelle aan den IJssel 
 
Zittend vanaf links: 
Johan de Pater, Arjen Uitbeijerse 
 
Staand van voor naar achteren: 
Miriam Nederlof-Roos, Martha 
Koelewijn-Terlouw

Voor een ontspannen samenzijn en de algemene ledenvergadering op donderdag 23 juni 2022

We hopen op een goede ontmoeting met u.  
Met uw steun en onder Gods zegen hopen we ook in het komende seizoen  

weer dienstbaar bezig te zijn voor onze hulpvragende mede-mensen.

voor een ontspannen samenzijn en de algemene ledenvergadering



Financiële verantwoording 
 Financieel jaarverslag 2021

Staat van baten en lasten Realisatie Begroting  Realisatie    Begroting

(in euro)          2020           2021          2021              2022

Baten
Giften 3.097 1.700 1.542 1.500

Subsidie - Capelle 2.484 2.300 2.300 2.162

Retributie 0 250 0 250

Rente 0 0 0 0

Collecte opbrengsten 104 50 0 50

Overige opbrengsten 120 30 30 0

Totaal baten 5.701 4.300 3.872 3.972

Lasten
VrijwThuishulp & Voedselbank 3.387 2.670 2.666 2.431

Presentatie/Voorlichting 65 600 65 815

Jaarvergadering 0 0 0 0

Bankkosten/Kantoorkosten 128 130 138 144

Ledenwerving 0 50 0 0

Drukwerk 443 450 396 400

Porti/Bezorgkosten 211 420 283 300

Totaal lasten 4.233 4.320 3.547 4.090

       

Saldo 1.468 -20 325,36 -128

Dit jaar is er een positief resultaat behaald van € 325, een daling in vergelijking met vorig jaar. Vorig
jaar is er gift van € 1.500 geschonken door een andere NPV-afdeling welke is gereserveerd. Deze gift
is bestemd voor bestuursondersteuning en PR en nog niet besteed.

Van de gemeente Capelle aan den IJssel is er subsidie ontvangen om het vrijwilligerswerk te
waarderen. De subsidie is hiervoor volledig benut. Vorig jaar konden we niet gezamenlijk
bijeenkomen. Gelukkig door de versoepelende maatregelen kon er dit jaar een etentje plaatsvinden
voor alle vrijwilligers. Deze kosten zijn gepresenteerd onder ‘Vrijwilligers Thuishulp en Voedselbank’.

De jaarvergadering en thema-avond konden niet doorgaan, dit verklaart grotendeels het verschil
tussen wat er begroot is en wat er werkelijk gerealiseerd is.

Het eigen vermogen is gestegen met het gerealiseerde resultaat van 2021. Per balansdatum
bedraagt het eigen vermogen circa € 7.200, dit is voldoende om eventuele verliezen op te vangen en
om de lasten te kunnen betalen.

De kortlopende schulden per balansdatum bestaan grotendeels uit geld voor de voedselbank. 
Dit geld wordt gebruikt om de pakketten te verrijken, die door een aantal van onze vrijwilligers
uitgedeeld worden bij de Hoeksteenkerk.

Wij zeggen God dank voor alle gaven die er dit jaar ontvangen zijn.

    31-12-’21       31-12-’20         31-12-’21        31-12-’20  

Debet            Credit

Vorderingen           Eigen vermogen      
NPV landelijk         30                120      Stand 1-1             5.330             5.362         
Overige            -                         -      Overig                              325                -32 
            Reserve           1.500                          1.500 
                                                                                     
          30                120      Stand 31-12                              7.155                           6.830

Liquide middelen  8.189             8.268      Kortlopende schulden          1.064            1.558

    8.219                  8.388            8.219            8.388

Balans per jaareinde (in euro)

Foto: Jan Kok, gemeente Capelle aan den IJssel


