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JAARVERSLAG 2020 ZONNEBLOEM, AFDELING ODIJK 
 
 
Geachte lezer, 
 
Dit is het jaarverslag over 2020 van de afdeling Odijk. 
Zeer waarschijnlijk een historisch jaar, waarin nog nooit zo weinig bijeenkomsten zijn geweest. 
Noch voor de deelnemers, noch voor de vrijwilligers.  
Geen koffieochtenden, geen plantjesmarkt, geen jaarlijks uitstapje, geen sinterklaasfeest, geen 
kerstdiner. Niets. 
In maart van het jaar ging Nederland op slot vanwege het Covid-19 virus, in de volksmond 
Corona genoemd. 
Vreemd, raar, maar vanwege de algehele gezondheid was er geen enkele keuze. 
Daarom een ander jaarverslag dan dat u gewend bent van onze afdeling. 
 
 
 
 
 
 
Verderop in dit verslag staan de volgende items: 
 
• Doelstelling 
• Deelnemers en vrijwilligers 
• Bezoekwerk en activiteiten 
• Sponsoren en donateurs 
• Bestuur 
• Vergaderingen 
• Financiën 
 
 
 
Januari 2021, 
 
Namens het bestuur,    
 
 
 
 
 
Bert Staal                                                                                              Zita Blokker- Wormgoor 
Voorzitter                                                                                             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. 
 
Ondanks de corona-maatregelen hebben wij ons uiterste best gedaan om zoveel mogelijk hier 
aan te voldoen 
 
 
Deelnemers 
 
Op 31-12-2020 telde de afdeling 93 deelnemers. 
Gedurende het lopende jaar zijn er helaas 10 personen overleden. 
Zeven personen zijn verhuisd. 
Er zijn twee nieuwe inschrijvingen geweest.  
En er zijn twee aspirant-inschrijvingen, die vanwege de corona-maatregelen nog geen  
intake-gesprek hebben gehad. 
 
 
Vrijwilligers 
 
De afdeling Odijk telde op 31-12-2020  24 vrijwilligers. Er zijn  in dit kalenderjaar geen mutaties 
geweest. 
Twee vrijwilligers hebben in oktober de cursus “Aan de slag bij de Zonnebloem” gevolgd. 
 
 
Bezoekwerk 
 
Normaal gesproken brengen veel van de vrijwilligers regelmatig een bezoek aan mensen die daar 
prijs op stellen.  
Vanwege corona is het in 2020 anders verlopen en zijn alle deelnemers gevraagd, of zij gezien de 
corona-beperkingen, toch bezoek wilde hebben ( in de tuin) of telefonisch contact voor een 
praatje. 
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Daartoe heeft BB gel en mondkapjes aangevraagd bij het Nationaal Bureau en tot aan het totale 
verbod om bezoek af te leggen aan de deelnemers, hebben twee vrijwilligers hiervan nog gebruik 
kunnen maken. 
Er is een vraag naar de deelnemers gegaan of zij behoefte hadden aan een whatsapp-groep om 
zo de mogelijke eenzaamheid iets te verzachten. Hier was geen animo voor. 
 

 

Activiteiten 

 
In 2020 zijn er slechts twee 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.  
Onder de aanwezigen waren de burgemeester, een vertegenwoordiger van het Witte Kerkje en 
de emeritus-pastor van de Nicolaas geloofsgemeenschap. Er was een leuk openingswoord van de 
voorzitter van de afdeling en de burgemeester had een mooie speech. 
 
*Eind februari was er bingo. Altijd een activiteit waar de deelnemers graag naar toe gaan. 
Er waren zoveel prijzen dat er aan het eind van de ochtend nog een verloting moest plaats vinden. 
 
*Kersen. 
In de maand mei werden alle deelnemers van de afdeling verrast door een bakje kersen van 
Herman Peek. De vrijwilligers hebben dit bij alle mensen thuisgebracht. Wat een verrassing was dit 
en zo buiten het reguliere kersen eten om. 
 
*Kersen II. 
Weer zo’n bakje overheerlijke kersen, maar nu een ander soort. En weer gingen de vrijwilligers op 
pad om bij zowel de deelnemers als de vrijwilligers een bakje te brengen. Deze keer als vervanging 
van het traditionele kersen eten in de boomgaard. 
 
* In de maand december werd er een banketstaaf rondgebracht bij de deelnemers. 
De reacties waren hartverwarmend. 
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Overige activiteiten 
 
In 2020 was er één activiteit, die buiten de twee koffieochtenden plaats vond. 
 
*Eind januari gingen deelnemers naar een uitvoering van toneelgroep BeZeT uit Werhoven. 
 
En dan is er aandacht besteed aan: 
 
*Zonnebloemdag. 
Een dag, waarop mensen woonachtig in Odijk extra aandacht kunnen gebruiken vanwege wat voor 
reden ook, een attentie krijgen, rondgebracht door de vrijwilligers. 
Alle deelnemers hebben iets gekregen plus 32 personen die geen deelnemer zijn. 
 
*De firma AkzoNobel, die in het kader van “het andere bedrijfsuitje”  in 2019 met een aantal van 
onze deelnemers naar Artis zijn geweest, hebben dit jaar als attentie een legpuzzeltje vergezeld 
van een persoonlijke kaart aan alle deelnemers van de afdeling gegeven. 
Zeer attent! 
 
*Vanaf het moment dat er een lock-down werd afgegeven door de overheid zijn er iedere twee 
weken aandachtskaartjes met een toepasselijk gedichtje en dito voorzijde rondgebracht bij alle 
deelnemers 
Dit om alle mensen te laten weten dat wij aan hen denken en middels het gedichtje een hart 
onder de riem te steken. Het heeft toch iets geholpen om de soms schrijnende eenzaamheid te 
verzachten. 
En dit is door tien vrijwilligers iedere keer rondgebracht! 
Als dank voor deze inspanning hebben zij twee doosjes aardbeien gekregen. 
 
*In februari vierde één van de deelnemers haar honderdste verjaardag. De hele afdeling kreeg 
een uitnodiging! Heel speciaal. 
 
*In december kwam het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de actie 
“Een klein gebaar”, een actie waar het Nationaal Bureau instapte en bij de afdeling Odijk 
resulteerde in “het lichtpuntje”.  
 
Sponsoren en donateurs 
 
Als afdeling Odijk  kan er niet veel georganiseerd worden als er geen financiële middelen zijn. 
Dankzij onze “vaste” sponsoren kon de afdeling dit jaar voor de deelnemers toch nog iets 
verzorgen zoals de attentie vanwege Zonnebloemdag, de banketstaven in december. 
Wij danken hen heel hartelijk voor hun bijdrage: 
* Carteam Autobedrijf Onwezen uit Odijk. 
* Broekhuis Auto's. 
* Doeleman, de plaatselijke bakker, die in december de banketstaven tegen een speciaal tarief 
heeft verzorgd. 
* Caritas Odijk. Zij hebben een bijdrage geschonken voor de Zonnebloemdag en de banketstaven. 
* Bakker Vonk uit Bunnik voor de bijdrage aan de speculaasjes tgv Zonnebloemdag. 
* Herman Peek, die als particulier bij alle deelnemers kersen heeft laten bezorgen. 
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* Rabobank voor het 'steuntje in de rug". 
* Vele particuliere donateurs.    
* In 2020 is er veel inspanning gedaan door de drie afdelingen van de gemeente, Werkhoven, 
Odijk en Bunnik, om in overleg te treden met de wethouder en een beleidsambtenaar en 
zodoende structurele subsidie te verkrijgen vanuit de gemeente. 
In september is er een gesprek geweest met de wethouder, Jocko Rensen en de aanvraag voor 
de drie afdelingen is in december toegekend voor 2021. 
 
 
 
 
 
Bestuur 
 
 
Aan het einde van 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen: 
 
Bert Staal              voorzitter                           voorzitter@zonnebloemodijk.nl 
Zita Blokker- Wormgoor       secretaris        secretaris@zonnebloemodijk.nl 
Jilles Huijsman             penningmeester       penningmeester@zonnebloemodijk.nl 
Eef Goes              bestuurslid activiteiten     activiteiten@zonnebloemodijk.nI 
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. 
 

 

Vergaderingen 

 
In het jaar 2020 zijn er twee bestuursvergaderingen geweest waar men fysiek aanwezig was en 
waar het districtshoofd Connie Mennens bij aanwezig was. 
Bij de andere BV was Lia van de Heuvel van de gemeente aanwezig. Lia is van Het centrum voor 
Elkaar en heeft de WMO en welzijn in haar portefeuille. 
Eén vergadering met alle vrijwilligers. Daarnaast zijn er twee online-vergaderingen geweest. 
Verder is er veel telefonisch/mailoverleg geweest. 
  
De verkoop van de loten was dit jaar ook anders dan normaal. De enige manier was om online 
loten te bestellen.  Desondanks is het eerste lot aan de burgemeester verkocht, wat in het 
Groentje werd vermeld. Daarnaast is er namens de drie afdelingen uit de gemeente een grote 
advertentie in het Groentje geplaatst om aandacht te vragen aan de lotenverkoop. 
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En er is een statafel met flyers geplaatst bij Jumbo zodat het winkelend publiek ook op deze 
manier aan de lotenverkoop herinnerd werd. 
Het resultaat is mooi. 
 
Eén regiovergadering is bezocht door de bestuursleden.  
Twee vergaderingen zijn via skype gegaan en één vergadering door één afgevaardigde per 
afdeling. 
 
 
Financiën 
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Inkomsten 
werkelijk 2020

Saldi         
werkelijk 2020

Verschil                 
begroot-werkelijk 

 €        316,80 316,80€         -27,20€         
 €     1.546,32 739,14€         -760,86€       
 €        246,49 246,49€         -993,51€       
 €     1.465,00 1.465,00€      765,00€        

Ontvangen giften en donaties  €        883,00 883,00€         483,00€        
 €               -   -€              -€              

 €         4.457,61 3.650,43€          -533,57€        

Inkomsten 
werkelijk 2020

Saldi         
werkelijk 2020

Verschil                 
begroot-werkelijk 

 €               -   -€              50,00€          
 €               -   -310,36€       -310,36€       

 €          84,20 -3,45€           121,55€        
 €               -   -€              625,00€        
 €               -   -8,56€           291,44€        

 €        162,50 -72,88€         127,12€        
 €               -   -€              125,00€        
 €               -   -€              125,00€        
 €               -   -€              25,00€          
 €               -   -€              150,00€        
 €               -   -€              -€              
 €               -   -25,00€         475,00€        

 €               -   -€              -€              

 €               -   -€              -€              

 €               -   -17,59€         107,41€        
  -€              240,00€        

 €               -   -558,85€       -258,85€       
 €               -   -236,35€       -36,35€         
 €               -   -224,58€       -224,58€       

 €          50,45 29,94€           154,94€        
 €               -   -€              -€              
 €               -   -€              600,00€        
 €               -   -641,00€       -291,00€       
 €               -   -€              50,00€          
 €               -   -24,00€         476,00€        
 €               -   -32,88€         67,12€          

 €            7,25 -25,05€         -25,05€         
 €        326,90 -29,56€         70,44€          

 €               -   -270,50€       -120,50€       
 €               -   -€              50,00€          

 €          79,99 -329,61€       -329,61€       
 €            711,29 -2.780,28€      2.334,72€      

Begroting 1.801,15€      
 €  4.184,00 
 € -5.115,00 
 €    -931,00 1.801,15€     

Bij: Netto inkomsten 2020 (zie A)
Af: Netto uitgaven 2020 (zie B)
Bij: Kassaldo 31 december 2020

3.650,43€        
-2.780,28€       

-€                 
18.512,56€      Saldo kas en bank per 31 december 2020

SAMENVATTING 2020 Jaarrekening
*** Totaal Netto Inkomsten (zie A)  €       3.650,43 

470 Aanschaf kleine materialen  €             -409,60  €                -   
*** TOTALEN -3.491,57€                  €        -5.115,00 

Saldo bankrekening 1 januari 2020 17.621,66€      
RECAP

*** Totaal Netto Uitgaven (zie B)  €      -2.780,28 
*** OVERSCHOT  €          870,15 

445 Representatiekosten  €             -270,50  €       -150,00 
460 Reiskosten  €                      -    €         -50,00 

444-2 Administratiekosten - Porti  €               -32,30  €                -   
444-4 Administratiekosten - Overige  €             -356,46  €       -100,00 

442 Waardering vrijwilligers  €               -24,00  €       -500,00 
443 Vergaderkosten  €               -32,88  €       -100,00 

440 Deskundigheidsbevordering  €                      -    €         -50,00 

422-9 Kerstdiner  €                      -    €       -600,00 
426 Nationale ziekendag (Zonnebloemdag)  €             -641,00  €       -350,00 

422-7 
(20) Koffieochtend Bingo  €               -20,51  €       -125,00 
422-8 Koffieochtend - Parels vd Kromme Rijn  €                      -    €                -   

422-5 Koffieochtend Kersen eten  €             -236,35  €       -200,00 
422-6 Corona uitgaven  €             -224,58  €                -   

422-30 Zaalhuur koffieochtenden  €                      -    €       -240,00 
422-4 Koffieochtend Sinterklaas  €             -558,85  €       -300,00 

422-29 Koffieochtenden drank/koekjes (uitgaven geboekt op 
KO)  €                      -    €                -   

422-3 Koffieochtend Boswachter  €               -17,59  €       -125,00 

422-27 1-op-1 activiteiten  €               -25,00  €       -500,00 

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

422-23 Toneelstuk Werkhoven  €             -235,38  €       -200,00 

422-24 Plantjesmarkt  €                      -    €                -   

422-2 Koffieochtend Film  €                      -    €       -125,00 
422-19 -€                     -125,00€        Koffieochtend Vincent Bijlo

422-21 Zweefvliegen/Ballonvaart (drankje) -€                     -25,00€          

400 Bezoekwerk  €                      -    €         -50,00 

422-11 Dagje uit  €                      -    €       -625,00 
422-12 Koffieochtend Paasbrunch  €                 -8,56  €       -300,00 

422-1 Nieuwjaarsreceptie  €               -87,65  €       -125,00 
419 Actie Kleingebaar -310,36€              -€               

Begroting          
2020

*** TOTALEN -807,18€                     €         4.184,00 

B. UITGAVEN Uitgaven          
werkelijk 2020

Begroting          
2020

820 Inkomsten eigen financiële acties  €                      -    €     1.240,00 

840 Ontvangen Nalatenschappen  €                      -    €                -   
830 400,00€         -€                     
820-1 Clubbonus-Steuntje in de rug-Caritas -€                     700,00€         

422-22 Pont Landschap -€                     -150,00€        

Kassaldo 1 januari 2020 20,75€             

STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN

800 Aandeel ondersteunende donateurs  €                      -    €        344,00 
810 Loterij gelden  €             -807,18  €     1.500,00 

Jaarrekening: 2020

Afdelingsnaam: ODIJK

Afdelingsnummer: A00616                   

A. INKOMSTEN Uitgaven          
werkelijk 2020


