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VOORWOORD JAARVERSLAG SEUN & STEUN 2018
Het jaar 2018 was het jaar van consolidatie. Seun & Steun blijft en heeft voor het
derde jaar op rij een vergelijkbaar aantal hulpvragen beantwoord.
De vaste ploeg vrijwilligers die zich enthousiast en incidenteel inzet voor de
hulpvragers uit Harlingen en omgeving is ongeveer gelijk gebleven.
Het bestuur heeft zich naast het aansturen van de vaste ploeg kantoorvrijwilligers
ingezet voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid in Harlingen en binnen organisaties
van het sociaal domein.
Ook hebben we ons gebogen over de vraag welke titel onze vrijwilligers het best zou
passen. Steunvragers versus Helpers kwam als beste uit de bus.
Om Helpers in afwachting van een baan niet in de problemen te laten komen met het
UWV hebben we toch ook in 2018 ingezet op het verkrijgen van de ANBI status.
Hans van der Werf heeft ons geholpen met advies bij het opnieuw indienen van de
aanvraag.
Notaris mr. H.J. Hettema heeft onze stichting belangeloos geholpen met het
aanbrengen van statutaire wijzigingen en het lijkt dat alle inzet gaat worden beloond.
In 2019 hopen we toch de ANBI status binnen te kunnen halen.
Dat Seun en Steun niet onopgemerkt blijft als burger initiatief blijkt wel in de
herhaalde navolging. Stichting Amaroetoe en stichting S(t)eun zet zich op
vergelijkbare manier in voor de Harlinger samenleving. Verkennende gesprekken
rond samenwerking zijn gevoerd maar we denken als bestuur dat we met
belangeloze en wederkerige inzet een prima concept hebben. We gaan dus gewoon
door op de ingeslagen weg!
Om elkaar als kantoorvrijwilligers en helpers binnen de verschillende groepen sneller
te kunnen bereiken maken we in 2018 gebruik van een smart phone.
Op naar 2019 zou ik zeggen, het jaar waar ik na vier jaar mijn taak ga overdragen
aan Ylse Sijbesma. Ylse is al enkele jaren actief betrokken als bestuurslid. Zij heeft
onder andere de nieuwsbrieven telkens prachtig vorm gegeven. Ook verzorgd zij
samen met Christa Akkerboom de PR berichten in de krant en op Facebook.
Van deze plaats Ylse heel veel succes met deze nieuwe uitdaging! Ik heb vier hele
leuke leerzame jaren gehad en dank een ieder voor de prettige samenwerking, de
tomeloze inzet en het vertrouwen, ga zo door!!!

Peter Baard
Voorzitter Seun & Steun

JAAROVERZICHT 2018 VAN HET SECRETARIAAT
Het bestuur kwam dit jaar 6x bijeen. Eenmaal in Het Vierkant. De overige kleren werd
gastvrijheid genoten op de Rozengracht, het werkadres van de voorzitter.
In de samenstelling van het bestuur kwam geen verandering.
In het najaar werd opnieuw een poging ondernomen de ANBI- status te verkrijgen.
Op aanraden van de vrijwilliger Hans van der Werf werden daartoe de statuten op
enkele punten verduidelijkt en in oktober door de notaris vastgelegd. Aan het einde
van dit jaar was er nog geen reactie ven de Belastingdienst binnen.
Twee sponsoren boden de stichting een presentatievlag aan, die bij verschillende
evenementen kan worden opgesteld.
Binnen het bestuur is ampel van gedachten gewisseld over de vrijwilligers van Seun
& Steun. De mensen lijken vaak te menen, dat vrijwilliger zijn inhoudt, dat men zich
bindt voor bepaalde tijden en perioden, terwijl het in feite bijna altijd gaat om
eenmalige hulp. Besloten werd alleen de vrijwilligers van het kantoor zo te blijven
noemen en voor de anderen het woord helper te gebruiken.
Het lukt in het algemeen goed om iemand te vinden voor kortdurende klusjes.
Zodra echter gevraagd wordt naar herhaalde hulp voor wat langere tijd moet
Seun & Steun helaas nee verkopen, omdat zich hiervoor niemand beschikbaar
stelt. Dit is een punt van zorg waarop in onze contacten met de lokale media
steeds wordt gewezen.
Op 12 april nam Seun & Steun met een stand deel aan de welzijnsmarkt in Het
Vierkant.
In oktober was Seun & Steun present op de manifestatie “Comfortabel wonen, nu en
in de toekomst” eveneens in Het Vierkant.
De van kracht geworden Algemene Verordening Persoonsgegevens ( AVP) heeft het
bestuur doen besluiten van alle medewerkers een verklaring te vragen ter
bescherming van de persoonsgegevens van vooral de hulpvragers. Dit zal na de
jaarwisseling worden geregeld.
Binnen de stichting gaat weinig geld om. Het jaarverslag blijft daardoor bescheiden.
Toch leek het verstandig via een knop op de website de mogelijkheid te bieden tot
financiële steun. Ook op enkele andere onderdelen werd de website iets veranderd.
Het is vaak moeilijk een helper telefonisch te bereiken. Gedacht werd aan de
mogelijkheid dit ook via Whatsapp te proberen. Daarvoor is wel een smartphone
nodig. Ook moeten de helpers dan laten weten, of ze via Whatsapp te bereiken zijn.
Een vrijwilliger bood overtollige telefoon aan. In de loop van dit jaar gaaf die helaas
de geest. Pogingen hiervoor een zo goedkoop mogelijk vervanging te vinden zijn
ultimo 2018 nog niet geslaagd.
Seun &b Steun is iedere maandag regelmatig in Het Vierkant aanwezig op de
inloopmiddagen van verschillende hulpinstanties. Ook neemt zij deel aan regionale
vergaderingen van soortgelijke instanties van particuliere en professionele aard.
Aan het eind van dit verslagjaar moet worden vastgesteld, dat Seun & Steun nog
steeds meer hulp zou willen bieden dan mogelijk is. De lezer vragen wij, zich te
melden.

Een dankwoord aan allen, die onze stichting op de een of andere manier om niet tot
steun zijn geweest, is hier zeker op zijn plaats. Het stimuleert de bestuursleden , ook
allemaal vrijwilliger, door te gaan met haar doel: een klimaat te scheppen, waarbij
ieder, die eenvoudige hulp nodig heeft, die eenzaam is of anderszins het gevoel
heeft ‘er niet meer bij te horen’ , zal merken, dat “Harlingers voor Harlingers” geen
loze kreet is.
Kees Lugtmeier
secretaris

GEGEVENS VAN DE STICHTING ULTIMO 2018
Voorzitter

Peter Baard

Secretaris

Kees Lugtmeier

Penningmeester

Ype Stam

Leden

Wiebe van Dijk
Gerben Wijnia
Crista Akkerboom
Ylse Sijbesma

Wiebe is de belangrijkste link met de gemeente Harlingen.
Christa en Ylse hebben onder meer de verzorging van de PR op zich genomen.
Gerben verzorgt de contacten met de programmeur voor de computer en de webmaster.
Computerprogramma:
Webmaster:
Aantal kantoorvrijwilligers
Aantal hulpbieders

Postadres

E-mailadres bestuur
Telefoon
Website

Berry van Mierlo
David van Mierlo
12
59

Wens: enkele honderden
Multifunctioneel Centrum “Het Vierkant”
Johan van Oldebarneveltstraat 2
8862 BB Harlingen
bestuur@seunensteun.nl
0517413040 (secretaris)
www.seunensteun.nl

Voor hulpvragen:
Het kantoor is open op maandag, woensdag en vrijdag van 10 – 12 uur in “Het Vierkant”. U
kunt voor hulpvragen langskomen, opbellen of een e-mail sturen.
Telefoon 0612351389, e-mail info@seunensteun.nl
Op maandagmiddagen van 2-4 uur is er in “Het Vierkant” een inloopspreekuur van
verschillende organisaties, waaronder Seun & Steun.

Seun en Steun is opgericht in 2015 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 63796538. RSIN 855406161
Wie financieel wil steunen: NL19RABO306273527.

VERRICHTE WERKZAAMHEDEN IN 2018
Gegevens per 31 december 2018.
Aantal vrijwilligers 59 waarvan 32 m en 27 vr , alle leeftijden
Kantoorvrijwilligers 12 waarvan 4 m en 8 vr
Bestuur 7 waarvan 5 m en 2 vr
Totaal 78
Aantal hulpvragen
2017 112x en 2018 95 x
huishoudelijk
iets met dieren
sociale contacten
oppassen
boodschappen
vervoer
koken
totaal 29 helpers en 22 x hulpvraag geweest tuinieren
timmerwerk
elektra
fitters
werk
totaal 14 helpers en 54 x hulpvraag
ict
boekhouden
administratie
totaal16 helpers en 19 hulpvragen
Van de 59 helpers hebben er 35 één of meer hulpvragen gedaan.
24 helpers zijn niet ingezet. De redenen: geen passende hulpvraag, helper niet
bereikbaar.

FINANCIEEL OVERZICHT 2018
Ontvangsten

Uitgaven
€ 35.00

Bijdrage

______
€ 35.00

Totaal

Uitgaven
Inkomsten
Nadelig

Beginsaldo 2018
Eindsaldo 2018
Verschil

€ 465.75
€ 35.00
€ 430.75

€ 2357.61
€ 1926.86
€ 430.75

Telefoon en computer
Bankkosten
Secretariaat (2 jr)
Totaal

€ 256.44
€ 120.32
€ 88.90
€ 465.75

