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Voorwoord
Het kan nog steeds iedereen overkomen …
In een situatie terechtkomen, waarin je bijna geen geld hebt om rond te komen.
Puur overleven! Vaak gaat het om stille armoede, waarbij mensen diep in de schulden raken,
gebruik moeten maken van de schuldhulpverlening of een uitkering aanvragen.
Ook mensen die zich nooit zorgen maakten, kunnen morgen door o.a. een faillissement,
ontslag of echtscheiding met lege handen staan. Dus is het de hoogste tijd om goed voor
elkaar te zijn. Als Stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (voorheen Vrienden Arme Kant
Winsum) staan we hiervoor.
Goed voor elkaar betekent dat onze inzet naar twee kanten goed is: wie geholpen wordt,
krijgt de kans om uit een ongewenste situatie te komen en wie helpt, krijgt de kans om iets
van waarde te doen voor de samenleving.
Voor u ziet u het verslag over 2021 van de Stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.),
hierna kortweg SVVEW genoemd. Dit jaarverslag is een verantwoording van het gevoerde
beleid aan de diaconieën van de kerken, bedrijven, sociale instellingen, medeburgers en al
degenen die niet bij name willen worden genoemd voor hun financiële en andersoortige
bijdragen. Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn die het (sociaal) hart op
de juiste plaats hebben en dat we ook in 2021 hierdoor weer gezamenlijk aan
armoedebestrijding en armoedeverlichting hebben gedaan.
Het jaar 2021 was opnieuw een heel bijzonder jaar vanwege de nog steeds bestaande
wereldwijde pandemie met het Covid 19 virus (Corona). Ook de SVEW kreeg hier weer direct
of indirect mee te maken.
Zo hadden we onderling veel minder contact en hebben we 6 keer kunnen vergaderen,
waarvan 3 keer per e-mail. Daarentegen gingen onze acties (Belastingservice, Dagje Uit,
Sinterklaas en Kerst) - met inachtneming van de RIVM-richtlijnen voor iedereen wel door
en hebben we mensen vanuit ons noodfonds kunnen helpen.
Bovendien heeft de SVVEW dit jaar voor de bekostiging van een nieuw biljartlaken een
subsidieaanvraag ontvangen.
Verderop in dit jaarverslag worden onze doelstellingen, onze organisatie en al onze
activiteiten nader beschreven.
Hieronder alvast een opsomming van onze belangrijkste activiteiten in 2021:
* vergaderingen, pr, acties, afhandeling hulpvragen en belastingservice.

Tot slot wens ik u nog veel leesplezier.
Henk Wolters, secretaris.
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1. Organisatie
1.1. Algemeen
De Stichting Vrienden Arme Kant Winsum is opgericht in oktober 1989.
Per 1 januari 2019 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Vrienden Voor Elkaar
Winsum (Gr.): afgekort SVVEW.
Zij helpt de kwetsbaren (mensen met een laag inkomen) in de dorpen Winsum, Adorp,
Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge in de gemeente Het Hogeland en
verstrekt subsidies ter bevordering en ondersteuning van gezondheid en welzijn.
1.2. Doelstellingen
De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts
door:
* het ondersteunen van kinderen die opgroeien in gezinnen met armoede en aan
volwassenen die (tijdelijk) geldproblemen hebben.
* het ondersteunen van de kwetsbaren - huishoudens met een minimaal inkomen –
door middel van hulp, noodhulp en acties.
* het financieel ondersteunen van activiteiten op het gebied van gezondheid en welzijn.
Hogeland.
1.3. Het bereiken van de doelen
Kinderen in armoede Een van de twee speerpunten is de hulp aan kinderen in armoede.
Kinderen die in armoede opgroeien, staan al bij de start van hun leven op een achterstand
wat betreft hun welzijn en gezondheid. Wij vragen aandacht voor hun situatie en proberen
een bijdrage te leveren aan de verbetering ervan. Ouders kunnen ons vragen hen te helpen
bij het aanvragen van regelingen, waarop zij een beroep kunnen doen.
De Stichting Leergeld “Het Hoogeland” en het Jeugdsportfonds Groningen bieden
schoolgaande kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar (financiële) ondersteuning bij
o.a. school- en sportactiviteiten. Verder zijn er gemeentelijke inkomensondersteunende
regelingen, zoals het participatiefonds en het startpakket onderwijs.
Contacten: de SVVEW onderhoudt contacten met diverse (vrijwilligers)organisaties, zoals
Humanitas thuisadministratie, diaconieën, enz., die ook de kwetsbaren ondersteunen.
Verder brengt zij de kwetsbaren op hoogte van de diverse regelingen, die hun financiële
positie kunnen ondersteunen of verbeteren.
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Noodfonds (hulpvragen) Het tweede speerpunt is het verlenen van noodhulp, waarvoor een
noodfonds het ‘Schudde-Theisens Fonds’ in het leven is geroepen. Vanuit dit fonds worden onder een aantal voorwaarden – gelden beschikbaar gesteld aan mensen die een hulpvraag
hebben ingediend en zeer dringend hulp nodig hebben.
Een van de voorwaarden is dat de aanvrager kan aantonen dat hij of zij alle andere
mogelijkheden voor hulp onderzocht heeft, maar er niet in is geslaagd deze hulp ook
werkelijk te krijgen. Wanneer de nood groter is en andere mogelijkheden ontbreken, dan
kan de Stichting Urgente Noden (SUN) financiële hulpverlenen. De aanvragen hiervoor
kunnen bij de SVVEW worden ingediend. In het Hoofdstuk Activiteiten/ Hulpvragen worden
de hulpvragen nader beschreven.
Noodhulp De SVVEW verwijst naar en ondersteunt de voedselbank Het Hogeland in Winsum.
Men kan daar een voedselpakket ophalen. Bij de Kledingbank Maxima Het Hogeland in
Winsum kan men gratis kleding en schoenen krijgen.
Wie hiervoor in aanmerking wil komen, moet aan de criteria voldoen. Voor meer informatie
zie: www.voedselbankhethogeland.nl en www.hethogeland.kledingbankmaxima.nl
Verder is er nog de Computerbank, waar men een volledig gerepareerd PC of tablet in
bruikleen kan krijgen: zie www.computerbankhethogeland.nl
Acties In hoofdstuk Activiteiten/Acties worden onze acties (o.a. Dagje Uit, het geven van
Sinterklaascadeautjes en een Kerstextraatje) en eventuele andere acties nader toegelicht.
Subsidie Het verlenen van subsidies aan verenigingen of instellingen die activiteiten
ontwikkelen ten behoeve van gezondheid en welzijn (in de breedste zin van het woord) voor
de inwoners van de dorpen Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en
Tinallinge.
1.4 Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond in 2021 uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB).
De samenstelling hiervan was als volgt:
AB + DB:
Harry Meinders(voorzitter)
Henk Wolters (secretaris)
Fré Post (penningmeester)
Ida Bruijn (lid/2de secretaris/notulist)
Hanneke Ritzema (lid namens diaconie PGWH te Winsum)
Wim Bijman, lid namens de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Winsum
Bert Ozinga (lid namens de PKN Gem. Adorp-Wetsinge-Sauwerd)
Anita Meijer-Bosma (lid namens de PKN Baflo).
Arie Spoelma (lid)
Jaap Riemersma (lid)
DB:
Harry Meinders (voorzitter)
Henk Wolters (secretaris)
Fré Post (penningmeester)
Ida Bruijn (lid/2de secretaris/notulist)
Hanneke Ritzema (lid).

4

2. Vergaderingen/activiteiten
Om de genoemde doelen te bereiken heeft het bestuur vergaderingen gehouden en activiteiten
ontplooid.
2.1. Vergaderingen

DB
Het voorbereiden van het maken van het reguliere beleid, de jaarverslagen en de planning van de
acties Dagje Uit, Sinterklaas en Kerst plus eventuele andere acties.

AB + DB
De vaste onderwerpen: verslagen, mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken,
hulpvragen (noodfonds en SUN), mondelinge en schriftelijke verslagen van (bijgewoonde)
vergaderingen van diaconieën/bijeenkomsten, pr, kind en armoede (o.a. Stichting Leergeld),
voedselbank, Pact voor Samenredzaamheid, hulpvragen en financiën.
Incidenteel: acties (Dagje Uit, Sint en Kerst, Lichtjestocht en eventuele andere acties),
subsidieaanvragen t.b.v. gezondheid en welzijn en de jaarverslagen.
Het voorbereiden van het maken van het reguliere beleid.
Een aantal incidentele onderwerpen wordt onder 2.2. Activiteiten nader toegelicht.
2.2. Activiteiten
Acties
* Dagje Uit
Op vakantie gaan. Dus erop uit … Dat is echter niet voor iedereen weggelegd.
De stichting bood de alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen, die op of onder
het bestaansminimum leven (op bijstandsniveau of lager) de mogelijkheid om een Dagje Uit
te gaan in de periode van de zomer-schoolvakantie van 10 juli t/m 22 augustus. Dit gold voor
alleenstaanden en gezinnen. De keuze van bestemming was vrij. Wel werden de mensen
gewezen op hun verantwoordelijkheid t.a.v. de richtlijnen i.v.m. Corona.
Voor een tegemoetkoming in de kosten (reiskosten, entreegeld(en) en eten/drinken)
betaalde de SVVEW een bedrag van 30 euro per persoon.
De aanmeldingen waren als volgt verdeeld: 45 adressen (30 in Winsum en 15 in de
buitendorpen). Totaal zijn er 125 personen een dagje uit geweest.
Van de mensen kregen we diverse ansichtkaartjes, e-mailtjes en briefjes, waarbij ze o.a.
aangaven dat ze een geweldige dag hadden gehad en ons hiervoor bedankten.
* Sinterklaasactie
Met deze actie kregen 40 kinderen van 0 t/m 12 jaar uit Winsum, Baflo, Sauwerd en Adorp
cadeautjes, die ze zelf met het insturen van een verlanglijstje hadden opgegeven. Verder
hebben we er nog wat extra’s bij gedaan, zoals een grote banketletter, chocolaatjes, nootjes
en diverse kleine speeldingetjes.
Dit jaar hebben we de meeste cadeautjes (plus jutezakken) ingekocht bij Blokker.
Verder ook nog via Bol.com en andere webshops.
Van AH kregen we gratis aangeboden: een grote banketletter, chocolaatjes en nootjes.
Tenslotte diverse kleine speeldingetjes van Bruna.
Dit jaar hebben we alles ingepakt in een zaal bij De Poort (Vrijgemaakte kerk).
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Helaas konden de kinderen door de corona ook dit jaar geen gratis speelgoed uitzoeken in
Zalencentrum Concordia in Baflo.

* Kerstactie
De Kerstactie bestond uit een kerstextraatje in de vorm van een enveloppe met inhoud
(25 euro per adres) kinderen van 0 t/m 12 jaar 5 euro extra en voor de kinderen vanaf
13 t/m 18 jaar een bioscoopbon: i.v.m. Corona een VVV-bon van 10 euro), een kerststol,
gemengde nootjes, chocolaatjes en een waxinelichtje.
We hebben totaal bij 113 adressen het Kerstextraatje bezorgd.
Dit jaar weer alles ingepakt in een zaal bij De Poort (Vrijgemaakte kerk).
Aanmeldingen
* 113 adressen (Winsum, Baflo, Rasquert, Den Andel, Sauwerd en Adorp).
42 kinderen 0 t/m 12 jaar
25 kinderen 13 t/m 18 jaar
3. Overige zaken
* PR
In verschillende vormen hebben we publiciteit gemaakt voor onze activiteiten.
Via een folder, een wekelijkse advertentie in de Wiekslag Winsum, incidenteel een
persbericht in de Wiekslag Winsum, de Ommelander Courant en op de website van Omroep
Het Hogeland. Verder een advertentie in de gemeentegids. Ten slotte is onze website
www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl geactualiseerd.
* Hulpvragen
De SVVEW beschikt over een noodfonds: het ‘Schudde-Theisens Fonds’.
Wij zijn hierdoor in staat om mensen die in acute nood verkeren te helpen met bijvoorbeeld
het betalen van de boodschappen, huisraad, reparaties, fietsen, laptops, brillen, tandarts en
schoolkosten kinderen.
Wanneer de nood groter was en andere mogelijkheden ontbraken, dan kon de Stichting
Urgente Noden (SUN) Groningen financiële hulpverlenen. In 2021 hebben we geen aanvraag
ingediend bij de SUN.
In 2021 werden vanuit het ‘Schudde-Theisens Fonds’ 30 hulpvragen ingediend voor een
tegemoetkoming in de kosten bij hulp bij o.a. boodschappen, achterstallige zorgkosten
(eigen bijdrage WMO CAK), ziektekosten, energiekosten, brillen, fietsreparaties,
tandartskosten, kosten aanvraag verblijf in Nederland en Naturalisatie.
Deze kosten zijn grotendeels betaald als een gift. We verstrekten ook een aantal leningen
met een gedeelde gift en een deel aflossing, waarbij het geleende bedrag in maandelijkse
termijnen aan ons werd terugbetaald.

6

Tenslotte kregen we ook dingen gratis aangeboden, zoals een fiets, beddengoed enz.
waarmee we een aantal mensen blij hebben kunnen maken.
* Belastingservice
Ook in 2021 hebben de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum Gr., FNV Belastingservice,
Mensenwerk Hogeland en Biblionet (Bibliotheek) Groningen besloten om gezamenlijk de
belastingservice te organiseren. Dit hield dat in maart en april 2021 de mensen met een laag
inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau) en woonachtig in de gemeente Het Hogeland
gratis konden helpen met de aangifte Inkomstenbelasting 2020 de Toeslagen en eventueel
verzoek om kwijtschelding Gemeentelijke Heffingen en Waterschapslasten. Op afspraak
(aanmelding) deed Mensenwerk Hogeland dit in 4 bibliotheken: Bedum, Leens, Winsum en
Uithuizen en de Stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum Gr. met behulp van FNVbelastingservice in de Poort (Vrijgemaakte Kerk) in Winsum.
In totaal werden er 50 mensen geholpen.
* Subsidie
Het verlenen van subsidies aan verenigingen of instellingen die activiteiten ontwikkelen ten
behoeve van gezondheid en welzijn (in breedste zin van het woord) voor de inwoners van
alle dorpen in de gemeente Winsum.
In 2021 is er een aanvraag ontvangen en toegewezen voor de bekostiging van een nieuw
biljart laken.
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