1

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021
Inleiding
Het jaar 2021 was een bijzonder jaar voor WVT. We begonnen met de hoop dat het een
beter jaar zou worden dan coronajaar 2020. Dat is ten dele uitgekomen doordat de
maatschappij een deel van het jaar in lockdown is geweest.
Het was voor onze vrijwilligers en deelnemers die noodgedwongen thuisbleven een pittig
jaar. Maar achter de schermen is hard doorgewerkt om af en toe iets mogelijk te maken.
Sommige activiteiten konden online doorgang vinden met zoom meetings. Met name onze
kwetsbare deelnemers misten de mogelijkheden voor ontmoeting en activering die WVT in
normale tijden wel kan bieden.
Wat er aan grote activiteiten wel doorging was een succes. Daarbij denken we allereerst
aan de kindervakantieweek van drie dagen, op het mooie terrein van De Werkplaats, met
extra veel deelnemende kinderen én vrijwilligers, gevolgd door een uitstekend
georganiseerde en goed bezochte boekenbeurs in de zomer.
In tegenstelling tot 2020 is WVT het jaar 2021 financieel ongeschonden doorgekomen, mede
geholpen door extra steun vanuit de overheid. Verderop in dit jaarverslag volgt meer
hierover.
Het najaar stond in het teken van de traditionele rommelmarkt met een prima opbrengst en
enthousiaste inzet van veel vrijwilligers. Met de Speelotheek werd afgesproken om vanaf 2022
nauw te gaan samenwerken. In december kregen we te maken met een nieuwe lockdown
waardoor de kunsttentoonstelling Kunst Uit Eigen Provincie moest worden afgezegd.
Sinterklaas heeft nog wel een bezoek kunnen brengen.
Het jaar 2021 was ook het jaar van grote personeelswisselingen bij WVT. Op 15 juli nam
beheerder Guido van Haren afscheid in een informeel samenzijn met enkele leden van de
vereniging. Na het vertrek van Gert-Jan Poppink konden we vlak na de zomer Karima
Kaddouri van harte welkom heten als onze sociaal-cultureel werker. En vrij snel daarna
konden we Iwan Zwanenbeek als beheerder verwelkomen. Hiermee was het Dagelijks Team
weer volledig bemenst.
In dit jaarverslag vindt u een beknopt overzicht van wat WVT in 2021 allemaal heeft kunnen
bieden. Wij hopen dat we u in 2022, gezond en wel, weer veel vaker bij WVT mogen
ontvangen!
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1. Leden
De leden
Eind 2021 had de vereniging 2360 individuele leden: 532 volwassenen (18-65 jaar), 572
senioren, 605 kinderen en 651 partners. In 2020 en 2021 heeft een aanzienlijk aantal leden
opgezegd. In 2019 zaten wij nog net boven de 3000 leden. Dit is in belangrijke mate het
gevolg van het stilvallen van het activiteitenaanbod door de Corona-maatregelen.
Onze leden komen uit heel de gemeente en daarbuiten; veel uiteraard ook uit onze directe
omgeving*:
De Bilt
Bilthoven Zuid
De Leyen
Bilthoven Noord
Buiten De Bilt / Bilthoven

19%
37%
19%
18%
7%

*percentages op basis van het ledenbestand in 2019
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2. Organisatie van de vereniging
Reguliere Algemene Ledenvergaderingen op 19 april en extra vergadering op 31
augustus
De reguliere Algemene Ledenvergadering vond online plaats op 19 april 2021. De notulen
van de laatste algemene ledenvergadering van 7 oktober 2020 werden ongewijzigd
vastgesteld. Ook bij het jaarverslag over 2020 waren geen opmerkingen en het verslag werd
ongewijzigd vastgesteld.
De penningmeester gaf een uitgebreide toelichting op het resultaat en de jaarrekening 2020.
De corona-maatregelen hebben in 2020 een grote impact op WVT gehad. De steun vanuit
de gemeente (ca. € 35.000,-), het Rijk (TOGS en TVL) en andere donaties waaronder een
lokale donatie door het Van Ewijkfonds hebben de financiële schade weten te beperken tot
een bedrag van €37.350,Door de kleine beschikbare reserve is het verlies grotendeels ten laste gekomen van het
meerjarenonderhoudsplan (MOP). In 2021 wordt het MOP geactualiseerd.
Bij de begroting 2022 geeft de penningmeester een eerste prognose voor 2021. Dit betreft
(opnieuw) een tekort van €29.400,-, hoofdzakelijk ten gevolge van de impact van Corona.
WVT zal de schade proberen te beperken door opnieuw een beroep te doen op de
rijksregelingen en de gemeente. Het werkplan 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Tijdens een extra ledenvergadering op 30 augustus 2021 werden de nieuwe statuten van de
vereniging vastgesteld. Een belangrijke wijziging is de nieuwe officiële naam van WVT:
Welzijnsvereniging Tuindorp, vereniging voor Samenlevingsopbouw. Voor de op te richten
stichting Vrienden van WVT zijn de statuten besproken. Twee bestuursleden van WVT zullen
ook zitting nemen in het stichtingsbestuur. De stichting wordt in het najaar van 2021
opgericht. Op deze extra ledenvergadering stelt Karima Kaddouri, de nieuwe sociaalcultureel werker bij WVT, zich voor aan leden. Tenslotte wordt er gezamenlijk vooruitgekeken
naar het nieuwe seizoen.

Het bestuur
Het bestuur van de vereniging vergaderde in 2021 maandelijks behalve in de
zomermaanden. Tijdens de ALV in april werd Ingeborg Korstjens benoemd tot bestuurslid. De
bestuursleden besloten in 2021 de verschillende taken in een vaste portefeuilleverdeling op
te delen.
Eind 2021 bestond het bestuur van WVT uit de volgende personen: Michiel van Weele
(voorzitter), Daphne Deurloo (secretaris), Erik van Esterik (penningmeester, 1 e contact
gemeente), Ingeborg Korstjens (organisatie en bedrijfsvoering), Niels van Vogelpoel (grote
activiteiten, communicatie en PR) en Dores Lignac (ledencontact en ledeninzet).
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Vrijwilligers en beroepskrachten
De vrijwilligers bij WVT dragen een belangrijk deel van de dagelijkse organisatie, al dan niet in
teamverband. Van de organisatie van activiteiten, de bezetting van de receptie en de bar
tot de financiële administratie, het helpen bij de uitvoering van technische klussen en de
begeleiding en ondersteuning van de collega-vrijwilligers.
Door de langdurige sluiting van het gebouw was het in 2021, net als in 2020, uitermate
moeilijk voor de vrijwilligers om zich bij de vereniging in te zetten. Behalve door het wegvallen
van activiteiten als gevolg van de Coronamaatregelen, bleven er minder vrijwilligers over
t.g.v. verhuizing , opzegging i.v.m. leeftijd en overlijden. Eind 2021 beschikte WVT over 158
“vaste” vrijwillige medewerkers.
Naast de vrijwilligers zijn de betaalde medewerkers (beroepskrachten voor de vereniging)
onmisbaar. Met het welkom heten van de nieuwe betaalde medewerkers na de zomer
konden de activiteiten weer goed ondersteund worden.
De beroepskrachten brengen deskundigheid mee en hun vaste aanwezigheid biedt
essentiële ondersteuning aan het dagelijkse programma, beheer en onderhoud. De
beroepskrachten zorgen voor continuïteit en stabiliteit binnen de vereniging en werken
samen met partnerinstellingen. Belangrijke aandachtsgebieden voor de betaalde
medewerkers in 2021 waren:
-

-
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Vrijwilligerscoördinatie: werving, intakes, begeleiding, protocollen herzien en zichtbaar
maken, vrijwilligersbijeenkomsten, stagiaires
Ondersteuning projecten als ‘Welkom in de wijk’, Kwintes, en ‘De Bilt gaat open’
Contacten met belangrijke WVT partners, o.a. MENS De Bilt, Stichting Leergeld, Handje
Helpen, Kunstenhuis/Idea, moskee Arrahmaan, Weeshuis van de kunst, Rotary en Lions
Club
Communicatie en PR
Uitbrengen nieuwsbrieven: 3 voor de zomer en 2 nieuwsbrieven in de nieuwe lay-out
voor de periode september - december
Ondersteuning (grote) activiteiten, ook m.b.t. coronamaatregelen (rommelmarkt,
KUEP enz)
Beheer en onderhoud van het gebouw
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3. Communicatie en PR
Corona vroeg (extra) communicatie. Sinds 2021 heeft WVT een nieuwe huisstijl met een
strakke, maar warme lay-out. Er zijn nieuwe algemene WVT flyers gemaakt en ook flyers per
activiteit, met extra aandacht voor de (teruglopende) kinderactiviteiten.
WVT is actiever geworden op social media en er zijn verschillende nieuwsberichten in de
lokale media gepubliceerd. Een concept PR-plan is in ontwikkeling.
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4. Bezoekers
De bezoekers van ons gebouw zijn afkomstig uit de hele gemeente, maar eveneens uit de
wijde omgeving. Zij komen voor activiteiten en cursussen, voor de spreekuren, een kopje
koffie, biljartje leggen enz. De grote activiteiten trekken hierboven op extra bezoekers.
Tot en met 2019 kwamen er wekelijks gemiddeld meer dan 1000 bezoekers over de drempel.
Als gevolg van de maatregelen rondom Corona waren dit er in 2020 en 2021 substantieel
minder doordat het gebouw helaas veelvuldig gesloten is geweest.
Veel activiteiten zijn ook wel doorgegaan in 2021. Er waren digitale bewegingslessen. Het
project Welkom in de Wijk, in samenwerking met Kwintes en de gemeente is gestart. Het is
een project voor mensen die de overstap maken van een beschermde woonvorm naar een
eigen woning om elkaar wekelijks te ontmoeten bij WVT.
In mei konden de buitenactiviteiten weer opgestart worden: Bodybalance, Dance Work Out,
Gym, Conditiedans, Tai Chi, Jazzdance en Zumba voor Volwassenen. Kleuter- en kinderdans,
Streetdance en Judo voor de jeugd. Karate vanaf 12 jaar werd gegeven op het grasveld
tegenover het Gemeentehuis en de groep ‘Dansend bewegen’ maakte wekelijks een
wandeling met de groep in het bos. Ook konden we een Muziekbeurs organiseren waar
mensen op afspraak terecht konden.
In de zomer hadden we niet alleen de Kindervakantieweek, maar ook was er weer voor de
eerste keer een Repair Café en een Eet es mee.
Vanaf september konden we ook de High Tea en Bingo weer organiseren en op 29 en 30
oktober kon de traditionele rommelmarkt plaatsvinden. Tenslotte konden we nog een
kerstmarkt organiseren op 27 november.
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Voor de expositie Kunst Uit Eigen Provincie kwam de nieuwe lockdown helaas net te vroeg.
Het was een grote teleurstelling voor de kunstenaars en opbouwers! Wel was het heel fijn om
te merken dat veel leden de weg naar WVT in 2021 hadden teruggevonden.
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5. Onderhoud
In 2021 zijn er zeer beperkt (grotere) werkzaamheden uitgevoerd aan het gebouw. Een
geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan (MOP) wordt in 2021 opgesteld.
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6. Financiën
Resultatenrekening
Corona heeft ook in financiële zin impact op onze vereniging gehad. Het dalend
ledenaantal en minder inkomsten uit activiteiten sloegen een gat van ongeveer 20.000 euro.
Gelukkig steunde de gemeente ons met 15.000 euro en het Rijk met iets meer dan 4.000 euro.
Financieel gezien hebben we dus uiteindelijk weinig last gehad van Corona, al zullen we
vanaf 2022 weer leden terug moeten zien te winnen, vrijwilligers zien te werven en
deelnemers naar activiteiten zien te leiden.
Gedurende het jaar ontstonden een tweetal vacatures die we pas na de zomer vervulden
met Karima en Iwan, mede omdat WVT gesloten was vanwege een van de lockdowns. Dat
gaf enige financiële ruimte om de onderhoudsvoorziening aan te vullen na de forse
onttrekking in 2020. Ook hebben we een (bescheiden) voorziening ‘ziekteverzuim’ gevormd
omdat de arbeidsongeschiktheids-verzekering fors verhoogd werd; we sparen vanaf nu zelf
voor het opvangen van kosten voor langdurige ziekte.
Met het restantsaldo konden we de algemene reserve aanvullen zodat we ook wat “vet op
de botten” hebben om tegenslagen op te kunnen vangen.
Onze accountant heeft de jaarrekening opgemaakt, gesteund op onze goede financiële
administratie, en onze cijfers in orde bevonden.

Deelname met gebruik van de U-pas
Alle activiteiten van WVT kunnen met de U-pas betaald worden en daar wordt goed gebruik
van gemaakt. In totaal 77 deelnemers hebben in 2021 gebruik gemaakt van de U-pas. Het
ging hiermee om een totaalbedrag van € 3970,-.
Voor een deel van de kinderen van U-pas houders werd het bedrag dat betaald moest
worden voor de kindervakantieweek door Stichting Leergeld vergoed.
In 2021 was het U-pas gebruik enigszins beperkt door uitval van activiteiten.
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7. Overleg met gemeente
In 2021 was er regelmatig contact met de gemeente en er vonden diverse overleggen
plaats:
•
•
•
•
•
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3 x regulier ambtelijk overleg
3 x regulier bestuurlijk overleg
2 x overleg m.b.t. het project Welkom in de Wijk en in relatie tot eenzaamheid
5 x overleg Crisis en herstelplan Corona (waarvan 3 x met de directeur)
2 x overleg m.b.t. herinrichting en nieuwbouw van het oude zwembadterrein
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Bijlage 1. Prestatieafspraken per werkterrein WVT 2021

Bijlage bij de uitvoeringsovereenkomst WVT – Gemeente De Bilt 2021
Doelstelling WVT
De vereniging WVT heeft een buurthuisfunctie en organiseert uiteenlopende activiteiten voor
jong en oud uit de omliggende wijken van De Bilt en Bilthoven. WVT biedt leden en inwoners
de gelegenheid deel te nemen aan activiteiten, anderen te ontmoeten en om zich als
vrijwilliger in te zetten. Hiermee bevordert WVT in algemene zin de leefbaarheid van de
wijken, het welzijn van inwoners en de participatie van inwoners.
Gewenste maatschappelijke effecten
•
•

Het bevorderen van sociale cohesie en een inclusieve samenleving, door het
organiseren van laagdrempelige activiteiten
Het laten participeren naar vermogen van inwoners, door deelname aan activiteiten
of door het bieden van vrijwilligerswerk

Belangrijkste (kern)activiteiten en prestatie-indicatoren
Activiteit
Het organiseren van een laagdrempelige
inloopfunctie en een service- en
informatiecentrum voor inwoners.
Het organiseren van laagdrempelige
welzijnsactiviteiten.
Het bieden van vrijwilligerswerk en
begeleiding van vrijwilligers.
Signaleren van problemen of risicovolle
situaties op het vlak van WMO, Jeugdzorg
en Werk & Inkomen en het doorgeven van
signalen aan instanties zoals CJG, Sociaal
Team en RSD.
Het faciliteren en ondersteunen van het
Steunpunt Mantelzorg bij het informeren,
begeleiden, motiveren en stimuleren van
mantelzorgers.

Indicator
Aantal individuele leden

Het bijdragen aan de doelstelling van de
Biltse Aanpak door als voorliggende
voorziening te functioneren.
Het bijdragen aan de
duurzaamheidsdoelstelling van de
gemeente

2360

Aantal deelnemers
activiteiten
Aantal actieve vrijwilligers

1054

Aantal signalen

15

Aantal bereikte
mantelzorgers

2

Activiteiten en inloopfunctie

16 x

MOP (is vernieuwd), Repair
Café, BENG

4 x Repair
Café 1 x
BENG

158

Rol gemeente
Naast het financieel mogelijk maken van de activiteiten van WVT bevordert de gemeente:
1. De bekendheid van WVT en haar activiteiten onder inwoners door communicatie
via website, sociale media
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2. De samenwerking met andere partners door WVT te betrekken bij netwerkbijeenkomsten en informatiedeling
3. Het meedenken over nieuwe, door WVT te ontwikkelen activiteiten, waarvan
specifiek in 2021: opvang cliënten Beschermd Wonen met Kwintes en het
uitdenken van laagdrempelige voorlichting geldzaken'
Overige activiteiten
De overige activiteiten zoals opgenomen in het concept Werkplan van WVT blijven
onderdeel van de gesubsidieerde activiteiten. De sturing door WVT en de gemeente richting
toekomst vindt echter vooral plaats op de omschreven kernactiviteiten en prestaties. Aan de
hand van de gerealiseerde output zullen ook nog meetinstrumenten worden ontwikkeld om
de outcome (het effect) van de activiteiten te meten.
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