
 



SEUN EN STEUN 

            Visie en missie 

 

Onze visie 

De visie van Seun en Steun kan in feite heel kort omschreven worden: 

elke inwoner van Harlingen met een hulpvraag, die over onvoldoende 

financiële middelen en netwerk beschikt, wordt geholpen door een 

hulpbieder van onze stichting.  

Onze missie 

In de afgelopen eeuw gebruikten we nog het woord verzorgingsstaat. 

Voor allerlei behoeften bestonden voorzieningen, door de overheid 

geregeld. 

Toch voorspelden deskundigen, dat het in de toekomst niet meer 

haalbaar zou zijn het peil van voorzieningen te handhaven. De rol van de 

overheid zou moeten worden beperkt. 

We weten inmiddels, dat dit besef is doorgedrongen en dat veel 

maatregelen zijn genomen.  

Het probleem was echter, dat de samenleving zich onvoldoende heeft 

aangepast. We waren gewend, dat anderen omkeken naar de 

zwakkeren onder ons. Velen zijn nog steeds onvoldoende gewend naar 

elkaar om te kijken en ongevraagd iets voor anderen te doen. 

Seun en Steun is opgericht om daar iets mee te doen.   

Veel landgenoten hebben behoefte aan aandacht of hulp voor allerlei – 

vaak praktische -  problemen. Geld om professionele hulp te zoeken is er 

niet en ook kunnen zij  niet terugvallen op anderen. 

Waar kunnen zij terecht? 

Bij Seun & Steun werd gedacht aan één centraal punt, waar vrijwilligers 

zitten, die de weg weten en iets kunnen regelen. Ook werd gezocht naar 

helpers, inwoners van de gemeente Harlingen, die allang weten, dat iets 

voor iemand doen erg prettig is voor beiden. Wij  mogen ze benaderen 

als er iets moet gebeuren.. 

De helpers zijn gevonden, maar die zijn er nooit teveel. Bovendien moet 

bekend zijn voor welk soort ‘klus’ we wie kunnen vragen. 



Een ander doel  is, dat Seun en Steun zelf op zoek gaat naar andere 

bronnen, als er geen helpers beschikbaar zijn of als de aard van het 

probleem een andere oplossing vraagt. Wij willen niet, dat hulpvragers 

‘van het kastje naar de muur’ worden gestuurd. 

In de loop van ons bestaan sinds 2015 hebben we gemerkt, dat ‘nee 

verkopen’ niet goed voelt. Er zijn nog steeds onvoldoende medeburgers , 

die bereid zijn vaker dan incidenteel  in te springen. Het gaat 

bijvoorbeeld om sociale bezoekjes en met iemand boodschappen doen. 

Het is ook denkbaar, dat enkele personen dit samen voor iemand met 

elkaar regelen.  

Het ideaal is, dat Seun & Steun kan worden opgeheven, omdat iedereen 

oog heeft voor alleenwonende buurtgenoten, ouderen, gehandicapten 

enzovoorts..  

Voorlopig valt er meer dan genoeg te doen en we rekenen graag op nóg 

meer helpers. 

Wij behoren mensen met praktische problemen niet in de kou te laten 

staan. Ook zij  horen erbij. Bovendien kan iemand misschien wel iets 

terugdoen en daardoor weer méér betrokken worden bij de samenleving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAN DE VOORZITTER 

 

Jaarverslag 2020 Seun & Steun 

2020… een bijzonder jaar,  kunnen we wel stellen. Het jaar begon veelbelovend. Na 

een verhuizing tijdens de kerstvakantie in 2019 zouden de kantoorvrijwilligers vanaf 

2020 kantoor houden in Nieuw Zuid. Een ontwikkeling, waar we allen veel zin in 

hadden en die we met veel enthousiasme en mogelijkheden tegemoet zagen. Het 

jaar begon dan ook zeer positief! 

Helaas kregen wij, net als ieder ander in de samenleving, te maken met COVID-19 

en moesten ook wij op 16 maart 2020 in lockdown. Bestuurslid, Gerben Wijnia, heeft 

daarop de laptop van Seun & Steun mee naar huis genomen en heeft de 

bereikbaarheid van onze stichting vanaf dat moment op zich genomen. Hier wil ik 

graag mijn respect en dankbaarheid voor uiten! Gerben en de kantoorvrijwilligers 

hebben volgens een aangepast rooster de laptop en telefoon per toerbeurt in huis 

gehad, zodat Seun & Steun bereikbaar bleef voor de Harlinger burgers die een 

hulpvraag hadden.  

Helaas blijkt het, gezien de maatregelen omtrent COVID-19, erg lastig dezelfde hulp 

te bieden als voorheen. Wij kunnen onze hulpbieders namelijk niet vragen 

hulpvragen uit te voeren die tegen de maatregelen van COVID-19 in gaan. Toch zijn 

er nog wel steeds hulpvragen uitgevoerd door hulpbieders.  

Naast alle COVID-19 perikelen zijn er nog andere gebeurtenissen geweest in 2020. 

Zo hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden: Ype Stam en Christa 

Akkerboom-Hondema. Kees Lugtmeier en ik zijn samen naar zowel Ype als Christa 

gegaan met een presentje – het inmiddels bekende tegeltje van Seun & Steun – om 

hen te bedanken voor hun inzet.  

Het bestuur is in 2020 aangevuld met een nieuw bestuurslid: Hans van der Werf. 

Hans is al vanaf het eerste begin betrokken bij Seun & Steun als kantoorvrijwilliger. 

Daarnaast is Hans betrokken geweest bij het proces omtrent de aanvraag van de 

ANBI-status. Toen Hans aangaf zich beschikbaar te willen stellen als 

penningmeester, ter vervanging van Ype, hebben wij hier als bestuur niet lang over 

na hoeven denken en waren we het er unaniem over eens dat we graag Hans als 

nieuw bestuurslid wilde verwelkomen.  

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag hebben we nog steeds te maken 

met de maatregelen omtrent COVID-19. Laten we hopen dat we in 2021 uiteindelijk 

wel weer meer terug kunnen naar hoe het was en dat we weer alle hulpvragen 

normaal kunnen afhandelen.  

 

Ylse Sijbesma 

Voorzitter Seun & Steun 

 



 

   VAN DE SECRETARIS 

 

2020 was voor Seun & Steun een kroonjaar. 7 juli 2015 vergaderde het beoogde 

bestuur voor de eerste keer en een week daarna was de oprichting van de stichting 

bij de notaris een feit. 

2020 werd voor de hele samenleving onverwacht een ander jaar, niet met de 

Nederlandse kroon maar met de Latijnse corona. Het woord betekent hetzelfde, maar 

wat een verschil! 

Als we denken aan het voor velen onbeschrijflijke leed, de grote beperkingen 

waarbinnen we nog steeds moeten leven, dan mag Seun & Steun niet klagen. 

Al snel in dit verslagjaar ging ons kantoortje in Nieuw Zuid dicht en dat was aan het 

eind van het jaar nog steeds zo. Vooral dankzij het bestuurslid Gerben  Wijnia en de 

medewerking van de kantoorvrijwilligers werd een fijne oplossing gevonden. De 

laptop en de telefoon gingen een week mee met een vrijwilliger en werd daarna 

overgedragen aan een volgende vrijwilliger. Zo bleef Seun & Steun normaal 

bereikbaar. 

Op veel hulpvragen kon geen hulp volgen vanwege alle beperkingen. Toch is het 

waar mogelijk nog gelukt iemand blij te maken. Zie het overzicht elders in dit 

jaarverslag. 

Normaal vergaderen was in januari 2020 nog mogelijk. Pas in juli, na de eerste 

lockdown,  was er ruimte voor een tweede bestuursvergadering. In de tussentijd en 

daarna werden veel zaken per e-mail en telefonisch afgehandeld. 

Via de plaatselijke media lieten we weten nog steeds te bestaan en bereid te zijn te 

helpen. 

Het bestuur veranderde van samenstelling. Van Christa Akkerboom, lid  en Ype 

Stam, penningmeester werd afscheid genomen. Vanwege de COvid-19 beperkingen 

brachten de voorzitter en secreta ris een afscheidsbezoek bij de betrokkenen aan 

huis. Hans van der Werf, kantoorvrijwilliger van het eerste uur heeft het 

penningmeesterschap van Ype Stam overgenomen. 

Het bestuur hoopt, dat ergens vroeg in 2021 het normale leven voor iedereen zal 

kunnen worden hervat.  

 

Kees Lugtmeier, secretaris 

 

 

 



 

GEGEVENS VAN DE STICHTING ULTIMO 2020 

 

Voorzitter   Ylse Sijbesma 

Secretaris   Kees Lugtmeier 

Penningmeester  Hans van der Werf 

Leden    Wiebe van Dijk 

    Gerben Wijnia 

    Jan van der Tuin 

Wiebe heeft belangrijke contacten bij met de gemeente Harlingen, Christa en Ylse  

verzorgden de PR, Christa tot haar aftreden.  Gerben en Jan verzorgen de contacten 

met programmeur en webmaster. 

Computerprogramma  Berry van Mierlo 

Webmaster    David van Mierlo 

 

Kantoorvrijwilligers                                                                                                                     

Handelen hulpvragen af. Zij werken volgens een rooster. 

Helpers                                                                                                                                                                           

Helpers zijn personen, die per gelegenheid kunnen worden benaderd en dan kunnen 

laten weten of ze beschikbaar zijn 

 

Seun en Steun is opgericht in 2015 en is als ANBI ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 6379538. RSIN 855406161.                                                    

Bankrekening: NL19RABO 0306273527 

 

CONTACTGEGEVENS VAN HET BESTUUR 

 

Postadres  *)   “Nieuw Zuid”, Prinses Irenestraat 2, 8862 TL Harlingen

  

E-mail bestuur    bestuur@seunensteun.nl 

Telefoon      0517413040 (secretaris) 

Website     www.seunensteun.nl 

 

mailto:bestuur@seunensteun.nl
http://www.seunensteun.nl/


 

CONTACTGEGEVENS VOOR HULPVRAGEN  

 

Spreekuurbezoek        Maandag, woensdag en vrijdag  van 10 – 11 uur*.  

Telefonisch                  Telefoon 0612351389                                                                                            

Op andere tijden kunt een boodschap inspreken, waarop tijdens het eerstkomende 

spreekuur wordt gereageerd.  

E-mail voor hulp info@seinensteun.nl. Ook mails worden tijdens de spreekuren 

beantwoord. 

*)  Het kantoortje in “Nieuw Zuid” was door Covid-19 aan het eind van het verslagjaar 

nog steeds niet weer beschikbaar. 
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OVERZICHT  HULPVERLENING 2020 

 

Het coronavirus heeft ons ook belemmerd in de afhandeling van hulpvragen. 

Contacten op, de manier zoals gewend waren niet meer mogelijk. Verder zal ook de 

angst te worden besmet bij hulpvragers en potentiële helpers een rol hebben 

gespeeld. Daardoor moest er verschillende keren ‘nee’ worden verkocht, vooral bij 

activiteiten binnenshuis en waarbij onvoldoende afstand kon worden gewaarborgd.. 

Aantallen  positief afgehandelde hulpvragen: 73 

Huishoudelijk  3                                                                                                  

Sociaal contact  3                                                                                                     

Tuinieren   33                                                                                                     

Timmerwerk    8                                                                                                      

Elektra    8                                                                                          

Fitterswerk     1                                                                                                                  

ICT      5                                                                                         

Administratief   2                                                                                                                  

Boodschappen   3                                                                                                              

Vervoer    6                                                                                          

Schilderwerk      1   

Voor iets met dieren, boekhouden, oppassen en koken kwamen geen vragen.      

Aantal vrijwilligers: 10                                                                                                                                         

Zij verzorgden de bereikbaarheid, telefonisch en via e-mails. Zij deden dit door 

beurtelings hiervoor een week vanuit huis te werken. Wegens sluiting van Nieuw Zuid 

was werken daar niet mogelijk. 

Aantal helpers: 46                                                                                                                           

Helpers zijn Harlingers, die zich bij ons hebben gemeld, omdat zij bereid zijn in 

voorkomende gevallen iets voor een hulpvrager te doen.  

Doelgroep: Inwoners van de gemeente Harlingen met een kleine beurs, die Seun & 

Steun banaderen met een hulpvraag, waarvoor  ze niemand anders kunnen vinden. 

Het gaat in beginsel om klussen, die in maximaal 3-4 uren door één persoon kunnen 

worden gedaan. 

In 2020 hebben 26 helpers werkzaamheden voor hulpvragers verricht. Negen zijn 1x 

ingeschakeld, zeven 2x, vijf 3x, één 4x, één 5x, twee 8x en één 10x.                                                 

20 helpers hebben zijn niet ingeschakeld, voornamelijk doordat er geen hulpvragen 

waren waarvoor zij zich hebben aangemeld.  

 

 

 



 

 

FINANCIËN 

 

Seun en Steun is als ANBI ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 6379538. RSIN 855406161 

Financiële steun is welkom. NL19 RABO 0306273527 

 

 

 

 


