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JAARVERSLAG 2021  
DE ZONNEBLOEM AFDELING ODIJK 
 
 
 
 
 
Geachte lezer, 
 
 
 
Dit is het jaarverslag van 2021 van de afdeling Odijk. 
Bij het opstellen van het jaarverslag van vorig jaar dachten we, dat we konden spreken van een 
historisch jaar waarin weinig tot geen activiteiten konden plaatst vinden. 
Gelukkig wisten we destijds nog niet wat we nu weten: er kon nagenoeg niets. 
Het bestuur wilde geen enkel risico nemen om de gezondheid van de deelnemers en van de 
vrijwilligers in gevaar te brengen. Toen de mogelijkheden daar waren om elkaar toch te treffen, 
hebben we dit met beide handen aangepakt. 
Helaas, bij één koffieochtend is het gebleven. 
Wel hebben we goede oplossingen weten te vinden om onze deelnemers te verrassen. 
Verderop in dit verslag zult u dit lezen. 
 
En wat u verder kunt lezen: 
* doelstelling 
* deelnemers en vrijwilligers 
* bezoekwerk en activiteiten 
* sponsoren en donateurs 
* bestuur, activiteitencommissie en vergaderingen 
* financiën 
 
 
 
 
Odijk, januari 2022 
namens het bestuur, 
 
 
 
Bert Staal, voorzitter                                                               Zita Blokker-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 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. 
 
Dat Corona opnieuw roet in het eten heeft gegooid mag duidelijk zijn. 
 
 
Deelnemers 
 
Op 31-12-2021 telde de afdeling 84 deelnemers. 
Gedurende het lopende jaar zijn er helaas zeven personen overleden. 
Vier deelnemers zijn verhuisd. 
Een persoon heeft zich laten uitschrijven. 
Er zijn drie nieuwe inschrijvingen geweest.  
 
 
Vrijwilligers 
 
De afdeling Odijk telde aan het einde van het verslagjaar 22 vrijwilligers. 
Er zijn in dit kalenderjaar twee vrijwilligers geweest die de afdeling hebben verlaten. 
 
 
Bezoekwerk 
 
Normaal gesproken brengen veel van de vrijwilligers regelmatig een bezoek aan mensen die daar 
prijs op stellen.  
Door het jaar heen zijn er een aantal bezoeken gebracht, in de tuin of binnen toen het 
toegestaan was. Verder is er telefonisch contact geweest met de deelnemers. 
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Activiteiten 

In 2021 is er slechts één koffieochtend geweest en wel op 29 oktober.  
Helaas bleef het hierbij en moesten de geplande sinterklaasviering en kerstdiner geschrapt 
worden vanwege de sterk oplopende corona- besmettingen. 
 
 
Overige activiteiten 
 
Net als in 2020 is de afdeling doorgegaan met het tweewekelijks bezorgen van aandachts-kaartjes; 
een kaartje met een toepasselijke afbeelding en gedichtje waarvan wij hoopten dat het iets zou 
helpen om de eenzaamheid te verminderen. 
De deelnemers waren altijd blij als er weer een kaartje werd bezorgd door één van de tien 
bezorgvrijwilligers die dit vorig jaar ook hebben gedaan. 
 
Wat de afdeling verder als extraatje heeft bezorgd bij de kaartjes: 
*in februari een streng pinda’s voor de vogels om in tuin of op balkon te hangen 
*met Pasen een zakje paaseitjes en een puzzelboekje 
*in juli een bakje kersen 
*eind november een banketstaaf 
 
*In 2021 heeft de afdeling twee maal een diner bij deelnemers en vrijwilligers thuisbezorgd:  
  de eerste maal op 29 april en de andere keer op 22 december. 
  Beide keren meer dan honderd maaltijden, bezorgd door vijftien enthousiaste vrijwilligers. 
  Wat een blijde gezichten, bedankjes via de mail of de post; kortom een succes. 
 
*In het begin van het jaar was er een landelijke actie om een bloem te borduren die verwerkt zou   
  worden in een groot boeket. Een geslaagde actie met een mooi resultaat waar tien deelnemers en 
  vrijwilligers van de afdeling aan hebben bijgedragen. 
 
*In de zomer is er een puzzel-ruilen actie geweest. Helaas bleek dit iets minder succesvol. 
 
*Halverwege het jaar was er een initiatief van de Zonnebloem afdeling Werkhoven   
  met de mogelijkheid voor een korte vakantie aan te bieden in Samayo te Werkhoven. 
  Zeven deelnemers van onze afdeling hebben hier aan deelgenomen en een aantal van onze  
  vrijwilligers hebben geassisteerd. 
 
*Op de tweede zondag in september was het Zonnebloemdag. Op deze dag krijgen inwoners van 
  Odijk die extra aandacht nodig hebben een attentie van onze afdeling. 
  In 2021 zijn er 125 attenties in de vorm van een tablet chocola met wikkel van onze afdeling  
  rondgebracht. 
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Sponsoren en donateurs 
 
Als de afdeling niet zulke geweldige sponsoren zou hebben, hadden we niet veel kunnen doen en 
zeker niet twee maal een diner thuis kunnen bezorgen. 
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. 
* Herman Peek, die kosteloos de kersen heeft geleverd. 
* Albert Heijn Bunnik voor de bijdrage aan de wijn bij het thuisdiner in april. 
* Jumbo Odijk, voor de bijdrage aan de wijn bij het thuisdiner in december.  
* De geloofsgemeenschap van de H. Nicolaaskerk voor de opbrengst van een collecte. 
* De gemeente Bunnik voor de subsidie 
* Vele particuliere donateurs.    
 
 
Bestuur 
 
Aan het einde van 2021 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 
 
Vanaf september heeft het bestuurslid bezoekwerk haar werkzaamheden weer opgepakt.  
Tot dat moment had de voorzitter haar taken tijdelijk waargenomen. 
 
In het najaar van 2021 heeft de penningmeester, Jilles Huijsman, aangegeven dat hij per  
31-12-2021 zijn functie neerlegt. 
Tijdens de periode dat hij penningmeester is geweest is mede door zijn inzet voor het eerst 
subsidie van de gemeente Bunnik toegekend, niet alleen aan de afdeling Odijk maar ook aan de 
afdelingen Werkhoven en Bunnik. 
Voor de inzet van de afgelopen drie jaar danken wij Jilles hartelijk. 
In het volgende jaarverslag leest u over de opvolging van dit bestuurslid. 
 
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 penningmeester van de Parochiële Caritas Instelling PJ23. 
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Activiteitencommissie 
 
Aan het eind van 2021 bestond deze commissie uit de volgende personen: 
Noldy Jongerius, Ank Koopman, Eef Goes. 
Halverwege het jaar heeft Joke Sleurink haar plaats afgestaan aan Ank Koopman. 
Veel dank aan Joke voor haar inzet gedurende zeven jaar. 
Deze commissie is zes maal bijeen geweest, waarvan de helft online. 
De gemaakte plannen konden vanwege de corona geen doorgang vinden, behalve één 
koffieochtend in oktober. Deze is door 30 deelnemers bezocht. 
 
 
 
Vergaderingen 
 
In het jaar 2021 zijn er zes online bestuursvergaderingen geweest. 
Buiten deze vergaderingen om is er veel telefonisch/mailcontact geweest. 
 
Regionaal zijn er ook online vergaderingen geweest, waaraan slechts één bestuurslid kon 
deelnemen. 
  
De verkoop van de loten was ook dit jaar anders dan normaal. 
De online-verkoop van vorig jaar hebben we weer opgepakt en daarnaast heeft een bestuurslid 
een pilot voor het Nationaal Bureau uitgevoerd met een mobiel pinapparaat en zodoende een 
beperkte ronde huis aan huis verkoop gedaan.  
Ook zijn er flyers rondgebracht in het dorp die mede tot dit resultaat hebben geleid. 
Bij een periodieke nieuwsbrief voor de deelnemers is er formulier bijgevoegd waarmee men 
loten kon bestellen. 
Er zijn 500 papieren loten verkocht en bijna 700 online. Een mooi resultaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


