
1 
 

DE ZONNEBLOEM 

AFDELING ODIJK 

 

Jaarverslag 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



2 
 

JAARVERSLAG 2019 ZONNEBLOEM, AFDELING ODIJK 
 
 
Geachte lezer, 
 
Dit is het jaarverslag over 2019 van de afdeling Odijk. 
De afdeling kan terug zien op een goed jaar. Op de eerste plaats vanwege het enthousiasme van de 
deelnemers die keer op keer hun blijdschap toonden als er weer een leuke activiteit was geweest. 
Maar zonder de vrijwilligers, de lokale media die aandacht hadden voor de afdeling, de sponsoren en 
donateurs was dit jaar niet zo geslaagd geweest. 
 
Verderop in dit verslag staan de volgende items: 

• De doelstelling 

• Deelnemers en vrijwilligers 

• Bezoekwerk en activiteiten 

• Sponsoren en donateurs 

• Bestuur 

• Vergaderingen 

• Punten met betrekking tot vrijwilligers 

• Financiën 
 
 
Veel leesplezier toegewenst. 
 
Februari 2020, 
Namens het bestuur,    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bert Staal, voorzitter                                                                             Zita Elbertse - Wormgoor, secretaris 
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Doelstelling van de vereniging 
 
 
De doelstelling van de Nationale Vereniging De Zonnebloem is door middel van inzet van 
vrijwilligers het welzijn te bevorderen van en hulp bieden aan langdurig lichamelijke zieken, 
personen met een lichamelijke beperking en lichamelijk hulpbehoevende ouderen en vooral 
diegenen onder hen die dreigen te vereenzamen. 
 
De afdeling Odijk wil dit doel bereiken door: 
* frequent bezoeken van deelnemers die daar prijs op stellen 
* maandelijkse bijeenkomsten op een vaste locatie 
* blijken van aandacht bij verjaardagen, speciale gebeurtenissen en op de tweede zondag in 
   september ( Zonnebloemdag). 
* uitstapjes van diverse aard en diverse tijdsduur, grootschalig of kleinschalig en zo nodig  
   met speciaal vervoer. 
* de deelnemers te wijzen op voor hen geschikte activiteiten in het dorp of in de gemeente, 
    activiteiten van de Huiskamer van Odijk (HvO), waaronder maaltijden, carnavalsfeest,  
    eten met dorpsgenoten of incidentele gebeurtenissen. 
 
 
 
Deelnemers 
 
Op 31-12-2019 telde de afdeling 106 deelnemers. 
Gedurende het lopende jaar zijn er helaas vier personen overleden. 
Tien personen zijn verhuisd. 
Er zijn twee nieuwe inschrijvingen geweest. 
 
 
 
Vrijwilligers 
 
De afdeling Odijk telde in op 1-1-2019 24 vrijwilligers. 
In de loop van het jaar zijn er drie vrijwilligers bijgekomen en één heeft de afdeling verlaten. 
 
 
Bezoekwerk 
 
Veel van de vrijwilligers brengen regelmatig een bezoek aan mensen die daar veel prijs op 
stellen. Dit gebeurt ongeveer bij de helft van de deelnemers.  
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Activiteiten 
 
In 2019 zijn er zes koffieochtenden geweest met een gemiddeld aantal deelnemers van 45 en 
van gemiddeld  tien vrijwilligers: 
 
 
*Nieuwjaarsbijeenkomst.  
In januari was de eerste koffieochtend. Er is een toost uitgebracht op het nieuwe jaar. 
Hoewel het buiten glad was, waren er veel aanwezigen.  
Onder hen de nieuwe burgemeester, de dominee en de emeritus-pastor van de kerken van 
Odijk. Er was een leuk openingswoord van de voorzitter van de afdeling en één van de 
deelneemsters droeg een prachtige rijm voor, geheel uit het hoofd.  
En uiteraard ontbrak het advocaatje met slagroom niet. 
 
 
*Filmochtend. 
In deze maand (februari) was het precies een jaar geleden dat de afdeling Odijk 40 jaar 
bestond. Bij die gelegenheid is er een film gemaakt die is vertoond. 
 
 
*Bewegen en spelletjes. 
Tijdens het eerste uur van deze ochtend in maart, werden er gezelschapsspellen gedaan. 
Hierna kwamen er twee mensen vertellen over hun werk als buurtsportcoach in de gemeente, 
“Bunnik Beweegt”. Vervolgens brachten zij hun werk in praktijk tijdens dit samenzijn. 
De aanwezigen kregen handige tips mee over opstaan uit stoel of bed. En er werden oefeningen 
gedaan met handen, armen en benen. 
Zeer leerzaam. 
 
 
* Kersen eten. 
In de maand juni is dit al jaren "vaste prik" bij de afdeling: kersen eten bij Herman Peek in de 
boomgaard. Er waren 45 deelnemers aanwezig, waarvan er vijf een rondje door de boomgaard 
maakten op een kar. De kersen waren zoals gewend: heerlijk. 
 
 
* Zingen. 
Men kon meezingen met een gedeelte van het repertoire van de Parels van de Kromme Rijn  
Zeer gezellig. En dit in de maand september. 
 
 
*Sinterklaasfeest.                    
Eind november kwam hij binnen met zijn knecht: Sinterklaas. 
Helaas, Piet liep achter een rollator, omdat hij uitgegleden was over de zonnepanelen; hij was zeer 
ongelukkig terecht gekomen. 
Maar het was een gezellig feest. Er werd gezongen door alle aanwezigen, de vrijwilligers lieten zich 
ook dit jaar weer horen en na afloop kreeg iedereen een heerlijke banketstaaf mee naar huis. 
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Overige activiteiten 
 
 
In 2019 waren er twaalf activiteiten, die niet tijdens de koffieochtenden plaats vonden. 
 
 
 
*Er was een paaslunch kort vóór de paasdagen, waar 50 deelnemers bij aanwezig waren en wat 
zeer goed verzorgd was. Er was van alles te eten en te drinken en de deelnemers waren zó 
enthousiast, dat er om een herhaling voor volgend jaar werd gevraagd. 
 
* Het jaarlijkse “dagje uit” was dit jaar naar Avifauna in Alphen aan de Rijn. 
Met de bus naar de plaats van bestemming, waar er koffie was. 
Daarna de vogels in het park bekijken. 
Na de lunch (met soep en kroket) was er een boottocht over het Braassemermeer. 
Kortom: een zeer geslaagde dag met dank aan een ieder die dit heeft mogelijk gemaakt.  
 
*In Odijk is er sinds een aantal jaren de wedstrijdloop “De duoloop van 1 km”. Dit jaar deden er vijf 
deelnemers mee aan dit evenement: één mevrouw in een rolstoel, één mijnheer achter een 
rollator(!) en drie deelnemers te voet. Het geheel ondersteund door een aantal vrijwilligers. 
En allen waren gehuld in een wit hesje van de Zonnebloem Odijk.  
Wat een geweldige prestatie. 
 
*Omdat Bunnik zo dicht bij Odijk ligt dat er deelnemers zijn die daar geboren zijn, leek het ons een 
goed idee om de afdeling gelegenheid te geven naar de film “Een broodje kaas” te gaan over de 
bakker en de kaaswinkel uit Bunnik. Een geweldig succes! 
 
*Als activiteit voor halverwege de zomervakantie zijn we weer gaan pannenkoeken eten bij 
Paviljoen Buiten. Men vond het leuk elkaar te ontmoeten.  
 
*Mora. Jawel, van de snacks.  
Een middag in een gelegenheid bij Bunnik waar 150 personen aanwezig waren, waarvan ongeveer 
20 personen uit Odijk. Compleet feest met zang, polonaise, bitterballen en kroketten. Men kon 
zich hullen in jaren 70 stijl, wat ruim voorhanden was. Ieder was een opperbeste stemming. 
Met dank aan Mora. 
 
*Zonnebloemdag. 
Een dag, waarop mensen die extra aandacht kunnen gebruiken vanwege wat voor reden ook, een 
attentie krijgen, rondgebracht door de vrijwilligers. 
Rond de 60 personen in Odijk hebben een dergelijke attentie gekregen. 
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*Artis. 
De firma AkzoNobel wilde dit jaar een ander bedrijfsuitje. 

Voor onze afdeling betekende dit dat er deelnemers werden uitgenodigd om mee naar Artis te 
gaan. En zo gingen 20 personen met de bus naar Amsterdam, waar men werd opgewacht door  
20 medewerkers van de firma. Geweldige middag voor alle aanwezigen. 
 
*Rotary. 
Een leuke middag in het Postiljonhotel in Bunnik waar de senioren uit de gemeente voor waren 
uitgenodigd. De afdeling Odijk was met 15 deelnemers en twee vrijwilligers vertegenwoordigd. 
Leuk en verzorgd en met zang van Conny Vink. 
 
*70-jarig bestaan van de Nationale Vereniging de Zonnebloem. 
En dat werd gevierd. Met de regio Rijn & Heuvel  naar De Flint in Amersfoort.  
Ruim 600 personen, waaronder 41 deelnemers en 18 vrijwilligers van de afdeling Odijk waren 
aanwezig om naar de voorstelling van het Huistheater  
“Op pad met Annie MG Schmidt”. Allerlei bekende liedjes van destijds kwamen voorbij en men 
kon meezingen. 
 
*Kerstlunch Landgoederij. 
Voor de senioren uit de gemeente Bunnik organiseerde de Stichting ‘SeniorenActiviteitenBunnik’, 
(SAB) een kerst- broodmaaltijd voor 190 personen, waarvan 30 uit Odijk. 
Goed verzorgd, met zang, een kerstverhaal en veel gezelligheid. 
Met dank aan de organisatie, waaronder de broers Peek. 
 
*Kerstdiner. 
Een aantal jaren waren deze diners bij CCN in Bunnik, maar daar was beperkte ruimte.  
Vandaar dat er deze maal gekozen is voor de Huiskamer van Odijk/ Eetkamer van Odijk, waar 49 
deelnemers en 10 vrijwilligers aanwezig waren. Groot succes, en volgend jaar opnieuw. 
 
*Eén- op één-uitje.  
Een echtpaar, beiden in een rolstoel, zijn samen met twee vrijwilligers naar hun geboortestad 
Utrecht geweest en hebben een prachtige dag gehad. 
 
En buiten deze activiteiten zijn er twee van onze deelnemers en twee vrijwilligers met een 
bootvakantie mee geweest die over de rivier de Rijn voerde naar Duitsland. 
Een uitgebreid verslag hiervan vindt u op de website van de afdeling. 
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Sponsoren en donateurs 
 
Als afdeling Odijk  kan er niet veel georganiseerd worden als er geen financiële middelen zijn. 
Dankzij onze “vaste” sponsoren kan de afdeling activiteiten voor de deelnemers organiseren. 
Wij danken hen heel hartelijk voor hun bijdrage: 
* Carteam Autobedrijf Onwezen uit Odijk. 
* Broekhuis Auto's. 
* Kassing Tours uit Bunnik, die meerdere malen per jaar een touringcar tegen gereduceerde 
prijs ter beschikking stelt. 
* Doeleman, de plaatselijke bakker, die de banketstaven tgv het sinterklaasfeest, tegen een 
speciaal tarief heeft verzorgd. 
* Caritas Odijk. Zij hebben een bijdrage geschonken voor de activiteiten rond Pasen, de 
Zonnebloemdag en de sinterklaasbijeenkomst. 
* Rabobank voor het 'steuntje in de rug". 
* Vrienden van het Witte Kerkje voor hun bijdrage aan het dagje uit.   
* Geloofsgemeenschap H. Nicolaas. 
* Vele particuliere donateurs.                    
Nogmaals hartelijk dank; zonder deze financiële bijdragen was het jaar 2019 niet zo succesvol 
verlopen. 
 
Natuurlijk zou er niets van de grond gekomen zijn zonder de inzet van alle vrijwilligers. 
Voor en achter de schermen, bij alle activiteiten voor de deelnemers: onmisbaar. 
 
 
 
 
 
 
Bestuur 
 
Aan het einde van 2019 bestond het bestuur uit de volgende personen: 
 
Bert Staal              voorzitter                           voorzitter@zonnebloemodijk.nl 
Zita Elbertse- Wormgoor       secretaris        secretaris@zonnebloemodijk.nl 
Jilles Huijsman             penningmeester       penningmeester@zonnebloemodijk.nl 
Eef Goes              bestuurslid activiteiten     activiteiten@zonnebloemodijk.nl 
Irene Kortlandt- Hondius       bestuurslid bezoekwerk   bezoekwerk@zonnebloemodijk.nl 
 
 
 
Relevante nevenfuncties van een aantal bestuursleden: 
* Bert Staal is voorzitter van de Raad van Advies Huiskamer van Odijk. 
Nadere info:  www.huiskamervanodijk.nl 
* Eef Goes is waarnemend penningmeester van de Zonnebloem Regio Rijn & Heuvel en 
waarnemend penningmeester bij Zonnebloem afdeling Wijk bij Duurstede. 
Tevens is Eef bestuurslid Parochiële Caritas Instelling PJ23. 
 

http://www.huiskamervanodijk.nl/
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Vergaderingen 
 
In het jaar 2019 zijn er vijf bestuursvergaderingen geweest en één vergadering met alle 
vrijwilligers. De zaken die van belang waren/zijn binnen de afdeling zijn uitgebreid besproken 
en tijdens de vrijwilligersvergaderingen had men ruimschoots de gelegenheid om ideeën te 
lanceren en vragen te stellen. 
De verkoop van de loten staat altijd op een belangrijke plaats en daarover denkt iedereen mee 
om deze belangrijke activiteit van de afdeling zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen in 
het dorp. Het aantal verkochte loten was bijna 1500. 
       
De vier regiovergaderingen zijn bezocht door de bestuursleden.  
 
 
 
 
Vrijwilligers 
 
*Zonder de enorme inzet van de vrijwilligers zou de afdeling niet draaien. 
De vrijwilligers zijn (met partners) via een museum naar een overheerlijk buffet gegaan. Een 
gezellig samenzijn. 
*Cursussen. Nieuwe vrijwilligers volgen een cursus “Aan de slag bij de Zonnebloem”. 
In 2019 ging deze cursus niet door, maar in 2020 zullen de nieuwe vrijwilligers deze gaan 
volgen. 
*De afdeling heeft twee vertrouwenspersonen en de Regio heeft één vertrouwenspersoon. Er 
zijn in 2019 geen meldingen geweest. Nadere informatie hierover vindt u op de website van de 
afdeling Odijk. 
 
  
 
Financiën 
 
Dankzij de sponsoren, de donaties, een legaat en de enorme inzet van de vrijwilligers tijdens de 
lotenverkoop , die via huis-aan-huis verkoop en op de plantjesmarkt in het dorp heeft 
plaatsgevonden en de accuratesse van de penningmeester, heeft de afdeling een gezonde 
financiële positie. 
Als start van de lotenverkoop is het eerste lot verkocht aan de burgemeester. 
Dit was een gezamenlijke actie van de drie afdelingen binnen de gemeente, namelijk 
Werkhoven, Odijk en Bunnik. 
Hierna treft u de staat van inkomsten en uitgaven aan. 
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STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN

Inkomsten 

werkelijk 

Saldi         

werkelijk 

Verschil                 

begroot-werkelijk 

 €       613,65 613,65€       15,15€         

 €    3.555,90 2.405,94€    905,94€       

 €    3.460,10 3.460,10€    1.820,10€    

Ontvangen giften en donaties  €       369,79 369,79€       169,79€       

 €  10.000,00 10.000,00€  10.000,00€  

 €    17.999,44 16.849,48€   12.910,98€  

Inkomsten 

werkelijk 

Saldi         

werkelijk 

Verschil                 

begroot-werkelijk 

 €             -   -€            50,00€         

 €        64,60 22,75€        147,75€       

 €    1.400,00 -1.025,00€   -375,00€      

 €       246,30 -3,84€         361,16€       

 €       190,00 -27,50€       -27,50€        

 €        14,00 -4,40€         -4,40€         

 €       428,10 40,60€        40,60€         

 €       644,00 -478,00€     -478,00€      

 €        30,00 -20,00€       -20,00€        

 €       150,00 -177,00€     -177,00€      

Landgoederij Kerstbrunch  €       100,00 -€            -€            

 €        58,25 -65,20€       59,80€         

 €             -   -24,40€       -24,40€        

 €       100,00 25,00€        275,00€       

 €             -   -€            -500,00€      

 €             -   -€            150,00€       

 €        56,40 32,85€        157,85€       

  -387,00€     -47,00€        

 €        82,65 -398,62€     101,38€       

 €        38,20 -111,80€     38,20€         

 €        20,00 -€            125,00€       

 €        65,90 46,95€        171,95€       

 €        66,95 -33,16€       91,84€         

 €       360,00 -572,09€     27,91€         

 €             -   -100,00€     250,00€       

 €             -   -€            50,00€         

 €             -   -496,54€     -196,54€      

 €             -   -46,55€       113,45€       

 €             -   -17,00€       -17,00€        

 €    6.511,80 -20,00€       45,00€         

 €             -   -181,71€     -81,71€        

 €             -   -€            50,00€         

 €             -   -224,15€     -224,15€      

 €    10.627,15 -4.245,81€   134,19€       

Begroting 13.045,17€  

 € 3.938,50 

 € 4.380,00 

 €     -441,50 13.045,17€  

Bij: Netto inkomsten 2019

Af: Netto uitgaven 2019

Bij: Kassaldo 31 december 2019

16.849,48€     

-4.245,81€     

20,55€           

17.662,96€     Saldo kas en bank per 31 december 2019

Saldo bankrekening 1 januari 2019 5.038,74€      

RECAP

*** Totaal Netto Uitgaven (zie B)  €  -4.245,81 

*** TEKORT / OVERSCHOT  €  12.603,67 

SAMENVATTING 2019 Jaarrekening

*** Totaal Netto Inkomsten (zie A)  € 16.849,48 

470 Aanschaf kleine materialen  €     -224,15  €           -   

*** TOTALEN -14.872,96€    €   4.380,00 

445 Representatiekosten  €     -181,71  €   -100,00 

460 Reiskosten  €             -    €     -50,00 

444-2 Administratiekosten - Porti  €       -17,00  €           -   

444-4 Administratiekosten - Overige  €  -6.531,80  €     -65,00 

442 Waardering vrijwilligers  €     -496,54  €   -300,00 

443 Vergaderkosten  €       -46,55  €   -160,00 

440 Deskundigheidsbevordering  €             -    €     -50,00 

422-9 Kerstdiner  €     -932,09  €   -600,00 

426 Nationale ziekendag (Zonnebloemdag)  €     -100,00  €   -350,00 

422-7 Koffieochtend (zonder thema)  €       -18,95  €   -125,00 

422-8 Koffieochtend - Parels vd Kromme Rijn  €     -100,11  €   -125,00 

422-5 Koffieochtend Kersen eten  €     -150,00  €   -150,00 

422-6 Om Odijk  €       -20,00  €   -125,00 

422-30 Zaalhuur koffieochtenden  €     -387,00  €   -340,00 

422-4 Koffieochtend Sinterklaas  €     -481,27  €   -500,00 

422-29
Koffieochtenden drank/koekjes (uitgaven geboekt op 

KO)
 €             -    €   -150,00 

422-3 Koffieochtend spreker  €       -23,55  €   -125,00 

422-27 1-op-1 activiteiten  €       -75,00  €   -250,00 

422-28 Melkbusje (inkomsten geboekt op de Koffieochtenden)  €             -    €    500,00 

422-24 Plantjesmarkt  €       -24,40  €           -   

422-2 Koffieochtend Jubileumfilm  €     -123,45  €   -125,00 

422-17 Morafeest Mereveld 3.9.2019  €       -50,00  €           -   

422-18 Artis - bedrijfsuitje AKZO/Nobel  €     -327,00  €           -   

422-19 -100,00€      -€          

422-15 Pannenkoeken eten 31.7.2019  €     -387,50  €           -   

422-16 Annie MG Schmidt dd 31.10.2019  €  -1.122,00  €           -   

422-13 Toneelstuk Werkhoven  €     -217,50  €           -   

422-14 Bunniks Broodje Kaas  €       -18,40  €           -   

400 Bezoekwerk  €             -    €     -50,00 

422-11 Dagje uit  €  -2.425,00  €   -650,00 

422-12 Koffieochtend Paasbrunch  €     -250,14  €   -365,00 

422-1 Nieuwjaarsreceptie  €       -41,85  €   -125,00 

*** TOTALEN -1.149,96€      €   3.938,50 

B. UITGAVEN
Uitgaven          

werkelijk 

Begroting          

2019

820 Inkomsten eigen financiële acties  €             -    € 1.640,00 

840 Ontvangen Nalatenschappen  €             -    €           -   

830 200,00€      €             -   

800 Aandeel ondersteunende donateurs  €             -    €    598,50 

810 Loterij gelden  €  -1.149,96  € 1.500,00 

Jaarrekening: 2019

Afdelingsnaam: ODIJK

Afdelingsnummer: A00616                   

A. INKOMSTEN
Uitgaven          

werkelijk 

Begroting          

2019


