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VOORWOORD 
 

Dit jaarverslag staat weer vol met activiteiten welke de Vrijwilligerscentrale Wassenaar 
(VCW) in 2019 heeft georganiseerd. Alles staat uiteraard in het teken van vrijwillige inzet. 
Hoe geweldig is dat. Als bestuurslid heb ik in 2019 alle activiteiten bezocht. Overal was ik 
meer dan welkom. Bevlogenheid, gastvrijheid, inzet, sfeer en gezelligheid voerden de 
boventoon.  
 
Ook de resultaten zijn uiteraard belangrijk. In het eerste halfjaar van 2019 heeft het 
bestuur cijfers en gegevens van de eigen organisatie verzameld. Aansluitend is een 
zogenaamde SWOT analyse gemaakt. Gevolgd door een enquête die gestuurd is aan een 
aantal Wassenaarse organisaties, om te weten wat andere organisaties vinden van de 
werkwijze en de activiteiten van VCW. Aan het einde van 2019 is gestart met het voeren 
van verdiepende gesprekken met enkele organisaties. Dit alles zal in de eerste helft van 
2020 leiden tot een nieuw beleidsplan.     
 
 VCW organiseert al ruim 35 jaar vele activiteiten voor, door en met vrijwilligers. Daarmee 
helpen we de Wassenaarse bewoners om met elkaar iets te betekenen voor de ander. 
Maar ook om zelf nuttig bezig te zijn. Om iets te betekenen voor de maatschappij. En de 
VCW spreekt namens de gemeente Wassenaar graag haar waardering uit voor het vele 
vrijwilligerswerk wat Wassenaarders doen voor elkaar en voor de gemeenschap. 
 
Dat VCW met zijn tijd mee gaat, moge blijken uit het gekozen thema “vrijwilligerswerk en  
duurzaamheid“  tijdens de verkiezing van Wassenaarse vrijwilliger van het jaar. Tijdens 
deze bijeenkomst konden de aanwezigen een filmpje bewonderen van duurzame acties 
bij verenigingen en organisaties. En daar zat natuurlijk ook ons eigen Repair Café tussen.    
 
Bij zo’n organisatie wil je toch voorzitter zijn, een functie welke ik per 1-1-2020 heb 
opgepakt. 
 
Leo Bellekom 
Voorzitter 
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1 VRIJWILLIGERSCENTRALE WASSENAAR 
 
De VCW is in 1983 gestart als lokaal burgerinitiatief en heet zich sindsdien ontwikkeld tot 
het (onafhankelijke en zelfstandige) vrijwilligerssteunpunt van Wassenaar. Het 
bemiddelen van vraag en aanbod én waardering van vrijwilligerswerk heeft bij de VCW 
altijd centraal gestaan. Uit die gedachte zijn o.a. activiteiten als de vacaturebank, 
beursvloer, deskundigheidsbevordering, vrijwilligersmarkt, funworkshops, 
vrijwilligersverkiezingen, coaching, passen met korting voor vrijwilligers en 
WassenaarDoet ontstaan.  De VCW is ook een broednest van burgerinitiatieven. In de 
loop der jaren zijn hieruit de fietsenwerkplaats, klussendienst, Repair Café, Club Creatief, 
naaiclubje en klussenclub ontstaan. Op deze wijze maken 45 vrijwilligers van de VCW zich 
met grote regelmaat nuttig voor de Wassenaarse bevolking.  
 
 
 

2 INFORMATIE EN ADVIES 
 
De VCW is de vraagbaak en het kenniscentrum voor iedereen in Wassenaar die iets wil 
weten over vrijwilligerswerk, zowel particulieren als vrijwilligersorganisaties.  
Vrijwilligers van de VCW houden van dinsdag tot en met donderdag van 9.30 tot 12.00 
uur kantoor in het Van Heeckerenhuis. Op dinsdagmiddag is er een spreekuur in de 
bibliotheek. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen voor informatie en advies over 
vrijwilligerswerk en de activiteiten van de VCW, zoals WassenaarDoet en de 
klussendienst. 
Informatie is ook te vinden op onze website www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl.: 

- over de (activiteiten van de) Vrijwilligerscentrale Wassenaar; 
- over alle actuele vacatures in een overzichtelijke vacaturebank; 
- voor vrijwilligers: hoe vind ik vrijwilligerswerk; 
- voor vrijwilligersorganisaties: hoe vind ik vrijwilligers; 
- informatie over onze waarderingsactiviteiten voor vrijwilligers: Wassenaarse 

Vrijwilligersprijzen, vrijwilligerskortingsaanbiedingen van Wassenaarse 
ondernemers en de Wassenaarse Vrijwilligersdagen met gratis funworkshops; 

- de vrijwilligersacademie met een aanbod van (gratis) workshops en cursussen 
voor vrijwilligers; 

- over actueel nieuws op het gebied van vrijwilligerswerk. 
 
In tabel 2 van de bijlagen wordt weergegeven hoe vaak en over welke onderwerpen in 
het afgelopen jaar vragen zijn gesteld via de mail, telefonisch of door bezoekers.  
 
 
 

3 BEMIDDELING 
 

3.1 Algemene bemiddeling  
Mensen, die als vrijwilliger aan de slag willen, kunnen de vacatures  inzien via de website 
(www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl) of via mappen, waarin alle vacatures zijn 

http://www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl/
http://www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl/
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gebundeld. Behalve bij de VCW liggen deze mappen ook ter inzage bij het 
Gemeentekantoor en de Wassenaarse Openbare Bibliotheek. Wekelijks worden deze 
vacatures geactualiseerd. Ook staan de nieuwste vacatures in de wekelijkse VCW-rubriek 
in de Wassenaarse Krant en op wassenaarders.nl. 
 
Organisaties of instellingen die vrijwilligers zoeken, kunnen een vacature plaatsen bij de 
vacaturebank. Een vacature wordt opgenomen in het bestand, wanneer:  

- betaalde arbeid niet wordt verdrongen; 
- er geen sprake is van oneerlijke concurrentie met andere werkgevers; 
- de onbeloonde arbeid niet wordt gebruikt om normale werkzaamheden, die 

worden gesubsidieerd, te vervangen. 
 
Cijfers 
Het aantal nieuw ingeschreven vrijwilligers in 2019 was 105. Het aantal bij organisaties 
geplaatste vrijwilligers was 38. Van de overige vrijwilligers die informatie hadden 
ingewonnen of zich aangemeld hadden in 2019, hebben 31 uiteindelijk besloten geen 
vrijwilliger te worden. De reden is meestal veranderende privéomstandigheden (het 
vinden van betaald werk, mantelzorg, ziekte). De overige aangemelde vrijwilligers hebben 
nog geen voor hen passend vrijwilligerswerk gevonden; zij blijven geregistreerd en 
worden op de hoogte gehouden van nieuwe vacatures. 
Gedurende het hele jaar 2019 zijn er veel nieuwe vacatures aangeboden in de categorie 
Welzijn en Zorg (A) en vooral in de categorie Bestuur en Administratie (B). Vooral in de 
laatste categorie is het lastig om vrijwilligers te vinden voor bestuursfuncties. 
 
Voor verdere invulling van de cijfers zie bijlage 1.  

 
 

3.2 Sociale Activering- Participatie 
Suzan Tirion – van der Goes is de participatie coach.  
De coach krijgt de (bijstands-) cliënten uit Wassenaar doorverwezen door de afdeling 
Werk & Inkomen van de Samenwerkingsverband van de gemeenten Voorschoten, 
Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.  
Doel is om cliënten te laten participeren in de maatschappij. Bijvoorbeeld door hen een 
bijdrage te laten leveren en om hen sociale betrokkenheid te geven c.q. hen uit hun evt. 
isolement te halen via vrijwilligerswerk, taallessen, sociale activiteiten of 
coachgesprekken. In sommige gevallen kan dit een opstap zijn naar betaald werk. 
De participatie coach wordt ondersteund waar nodig is door vrijwillige coaches. 
 

Cliëntengroep 

De cliëntengroep bestaat uit drie categorieën:  
1. Een groep van 20-45 jaar, die eigenlijk naar werk zou moeten kunnen maar dat niet weet 

te realiseren. Soms al langer werkeloos, soms een fysieke of psychische historie/ 
beperking.  

2. Statushouders die de taal minder spreken en vaak fysieke of mentale beperkingen 
hebben vanwege hun (vlucht) verleden.  

3. Mensen die langdurig een bijstandsuitkering ontvangen. Deze blijken in de praktijk 
moeilijk plaatsbaar in regulier vrijwilligerswerk vanwege o.a. taal en of 
opleidingsachterstand en/of geestelijke of fysieke gesteldheid.  
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In 2019 is het participatie beleid van de gemeente Wassenaar gewijzigd. De  verplichte 
tegenprestatie is losgelaten daarvoor in de plaats is de afspraak gekomen dat elke 
persoon die een bijstandsuitkering ontvangt doorverwezen wordt naar de participatie 
coach. Het nieuwe beleid is in de loop van 2019 ingevoerd en is nog niet volledig 
uitgerold.  
 

De bereikte resultaten zijn in een tabel samengevat (bijlage 3).  
 
 
 

4 WERVING EN EVENEMENTEN 
 

4.1 WassenaarDoet.nl 
Op 14 februari 2019 is het vernieuwde burenhulp onlineplatform www.wassenaardoet.nl 
geherlanceerd. WassenaarDoet is de website voor incidentele, onbetaalde oproepen ( 
vraag en aanbod)  over de wijkgrenzen heen. WassenaarDoet zorgt voor verbinding, 
saamhorigheid en iets doen voor een ander, dus het “wij samen gevoel” binnen 
Wassenaar maar dan op incidentele basis. Naast de website is er ook een webapp 
beschikbaar.  
Ter promotie van het platform zijn in 2019 16 presentaties gehouden bij 
buurtverenigingen, serviceclubs, (ouderen-)verenigingen, praktijkondersteuners van de 
huisartsen etc. Daarnaast is er publiciteit geweest in DWK, wassenaarders.nl en Facebook 
en is er op diverse plaatsen geflyerd. We zijn aanwezig geweest met een stand op de Dag 
van het huren van de Woningbouwvereniging Willibrord en bij de Seniorenmarkt in de 
bibliotheek. 
Voor cijfers zie bijlage 4. 
 
 

4.2  NLDoet 
Op 8 en 9 maart 2019 staken ruim 135.000 Nederlandse vrijwilligers de handen uit de 
mouwen om ruim 9.500 eenmalige klussen te klaren bij clubs, verenigingen, goede 
doelen, maatschappelijke organisaties enz. Het was weer tijd voor NLdoet: de grootste 
vrijwilligersactie in ons land. NLdoet zet het onmisbare vrijwilligerswerk in de spotlights 
en laat zien hoe leuk het kan zijn. Ook toont het hoeveel voldoening het geeft om 
gezamenlijk iets te betekenen voor anderen. Zelfs als dat misschien maar een keer per 
jaar is. Meest opvallende deelnemers zijn steevast onze Koning en Koningin, 
beschermheer en -vrouwe van het Oranjefonds, de organisatie achter NLdoet.  
Ook Wassenaar deed volop mee. De VCW had middels een nieuwsbrief organisaties 
opgeroepen weer klussen aan te melden en zorgde ervoor dat een fotograaf langs de 
activiteiten ging om vast te leggen hoe er gewerkt werd. Paginagroot in de Wassenaarse 
Krant werden activiteiten na afloop in beeld gebracht. Ruim 80 vrijwilligers gingen aan de 
slag bij 10 verschillende klussen. De lente was gearriveerd, de inzet was groot, de sfeer 
was enthousiast en er werden bergen werk verzet. Kortom, Wassenaar deed het 
geweldig!  
 
 

http://www.wassenaardoet.nl/
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4.3 Beursvloer Wassenaar 
Op dinsdag 26 maart organiseerde de vrijwilligerscentrale Wassenaar voor de tweede 
keer de maatschappelijke beursvloer. Ditmaal werd deze gehouden bij bollenkwekerij 
Overdevest aan de Katwijkseweg. Wethouder Lia de Ridder opende met een slag op de 
gong de beursgang. Trendwatcher Lieke Lamb praatte het programma aan elkaar en 
zorgde ervoor dat ieder zoveelste match werd beloond en in het zonnetje gezet. De 
muzikale begeleiding was in handen van Swingcopators. De opzet van de 
maatschappelijke beursvloer is, dat met gesloten beurzen diensten worden uitgewisseld. 
Matchmakers in geel blauwe jassen probeerden de partijen naar een match te 
begeleiden. Dit keer hadden zich 24 bedrijven en 30 maatschappelijke organisaties 
ingeschreven. De maatschappelijke organisaties konden ook diensten onderling met 
elkaar uitwisselen. Ruim 55 matches met een maatschappelijke waarde van ruim € 60.000 
was het eindresultaat. Tot leukste match werd de match tussen Vluchtelingenwerk en de 
Wassenaarse Oranjevereniging uitgeroepen. 
 
 

4.4 Overige voorlichting VCW 
Tijdens de diverse presentaties voor WassenaarDoet is ook aandacht besteed aan de 
overige activiteiten van de VCW.  
Op woensdag 2 oktober heeft de coördinator van de VCW een presentatie gehouden aan 
de Raadscommissie Sociaal Domein. 
Op donderdag 21 november was de VCW wederom aanwezig op de informatieavond voor 
nieuwe inwoners georganiseerd door de gemeente Wassenaar. Rond de 60 nieuwe 
inwoners konden zich oriënteren op wat de gemeente Wassenaar hen biedt. De VCW was 
vertegenwoordigd met een stand en heeft de nieuwe inwoners informatie gegeven over 
de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in de gemeente.  
 
 
 

5 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 
 
In 2019 stond de deskundigheidsbevordering door de VCW op een laag pitje. Vanwege 
een niet toegekende subsidie is er alleen promotie geweest van het platform 
Wassenaarse Vrijwilligersacademie. 
 
 
 

6 WAARDERING VRIJWILLIGERSWERK 
 

6.1 Vrijwilligerspas 
Vrijwilligers in Wassenaar kunnen via de VCW een gratis vrijwilligerspas krijgen. Het 
aanmaken van de passen en de registratie van pashouders vindt plaats in eigen beheer 
door vrijwilligers van de VCW.  
Op vertoon van de pas krijgen de Vrijwilligerspashouders korting bij zo’n 80 winkels en 
bedrijven in Wassenaar e.o. Ook kunnen zij gratis deelnemen aan de Wassenaarse 
Vrijwilligersdagen en workshops voor vrijwilligers. Vrijwilligerspashouders blijven op de 
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hoogte van actuele aanbiedingen via een 3-maandelijkse nieuwsbrief, de VCW website en 
via de wekelijkse rubriek in de Wassenaarse Krant en www.wassenaarders.nl.  
Op www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl wordt het actuele overzicht van de 
aangesloten winkeliers getoond. 
 
 

6.2 Wassenaarse Vrijwilligersdagen 
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober vonden de Wassenaarse Vrijwilligersdagen plaats.  
Tijdens deze dagen worden gratis "funworkshops" georganiseerd. De workshops, zoals 
bloemschikken, koken, bakken, museumbezoek, golfen, wijnproeven, schilderen, werden 
mogelijk gemaakt door Wassenaarse ondernemers, verenigingen, kunstenaars etc die het 
vrijwilligerswerk in Wassenaar een warm hart toe dragen. Ruim 140 vrijwilligers namen 
deel aan 16 workshops. 
 
 

6.3 Vrijwilligersprijzen 2019 
Ruim 200 gasten waren vrijdag 11 oktober aanwezig bij de bekendmaking en de uitreiking 
van de Wassenaarse Vrijwilligersprijzen 2019 in De Warenar. Wethouder Lia de Ridder en 
Jeroen van der Veer (oud topman Shell) wisten het thema van de avond, Vrijwilligerswerk 
en Duurzaamheid, op hun eigen manier te belichten. Samen met het muzikale optreden 
van Lenie Ridderhof en Deka Wielenga werd het een gevarieerde avond.  Tevens werd er 
een korte film getoond, gemaakt door Trébol, over het thema van de avond. Bij 4 
verschillende vrijwilligersorganisaties is er gefilmd en is in beeld gebracht hoe 
vrijwilligerswerk ook gecombineerd wordt met duurzaamheid.   
Voor de Make a Difference Award waren Yme Bartels voor LTC Oud Wassenaar en 
wedstrijdcommissie van WZK voorgedragen. Aangezien de jury geen keuze kon maken uit 
de 2 aanmeldingen is dit jaar de prijs niet uitgereikt. Wel hebben beide vereniging een 
cheque ontvangen van € 250 te besteden aan alle jeugdige vrijwilligers binnen de 
vereniging.  
Voor de prijs Vrijwilliger van het Jaar 2019 waren 30 genomineerden, een record aantal! 
Voor de jury, bestaande uit Iris Oostlander, Remi Noordover, Jan Kees Fokkens, Jolanda 
van Zijll Langhout, Bryan Hakkeling en Jolande de la Rambelje, de onmogelijke taak om uit 
al deze mensen te kiezen, maar het leverde uiteindelijk een top 3 op. Ellen KLaver kreeg 
de derde prijs, Jan Rijskamp de tweede en de eerste prijs ging naar Jan Bruinsma die met 
de cheque de vrijwilligers, verbonden aan de stichting Zonnebloem Wassenaar, ook eens 
flink kan trakteren. 
 
 
 

7 COMMUNICATIE EN PR 
 

7.1 Website 
Via www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl krijgen bezoekers o.a. toegang tot de 
Vacaturebank, waar inmiddels zo’n 130 openstaande vrijwilligersvacatures in Wassenaar 
te bekijken zijn. Daarnaast communiceert de VCW via de site al haar activiteiten, 
bijvoorbeeld op het gebied van waardering (vrijwilligersprijzen, vrijwilligersfeest, 
vrijwilligerspas), PR activiteiten zoals bijvoorbeeld NLdoet, belangrijke informatie over 

http://www.wassenaarders.nl/
http://www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl/
http://www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl/
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rechten en plichten van vrijwilligers en mogelijkheden op het gebied van 
deskundigheidsbevordering. Ook vindt de bezoeker informatie over VCW diensten, zoals 
de fietsenwerkplaats, de klussendienst, het Repair Café en Sociale Activering en is er een 
aparte nieuwskolom waar wekelijks nieuwe activiteiten of feiten op gemeld worden. 
 
 

7.2 Facebook 
De VCW heeft een zeer actieve Facebookpagina waarop meermalen per week berichten 
over het vrijwilligerswerk in Wassenaar, evenementen en acties van de VCW én landelijke 
acties/bijzonderheden wordt gedeeld. 
 
 

7.3 Vrije publiciteit 
Wekelijks is er in De Wassenaarse Krant onze vaste rubriek. Deze berichten verschijnen 
eveneens op de website www.wassenaarders.nl  
In deze rubriek wordt vrijwilligerswerk positief onder de aandacht gebracht, worden 
actuele vrijwilligersvacatures en vrijwilligerspasaanbiedingen gepubliceerd, is er 
maandelijks een vrijwilliger aan het woord en wordt aandacht besteed aan alle overige 
VCW activiteiten en diensten.  
Ook worden er met grote regelmaat redactionele artikelen en advertenties over 
specifieke evenementen aangeleverd ter plaatsing. De VCW is de Wassenaarse Krant en 
Wassenaarders.nl zeer erkentelijk voor deze ondersteuning! 
 
 
 

8 PRAKTISCHE ONDERSTEUNING 
 

8.1 Klussendienst   
De klussendienst is bestemd voor mensen met een kleine beurs, mantelzorgers en 
ouderen die niemand in de naaste omgeving hebben om voor hen klussen uit te voeren. 
Door de medewerkers van de klussendienst worden kleine klussen (maximaal één 
dagdeel) in huis of in de tuin verricht. De klussen zijn zeer divers van aard, ophangen van 
een lamp, afstellen van de televisie, terugplaatsen van een omgewaaide schutting, 
snoeien van de heg, onkruid wieden en dergelijke. Voor het uitvoeren van de klussen 
wordt een bijdrage van € 5,00 per klus gevraagd. In 2019 zijn 57 klussen gedaan waarvan 
27 tuinklussen en 30 klussen in huis.   
 
 

8.2 Fietsenwerkplaats 
Ook in 2019 hebben we contacten onderhouden met diverse organisaties binnen 
Wassenaar. Voor SWZ hebben wij technische ondersteuning verleend bij de rolstoel 2- 
daagse, stichting Leergeld hebben we ondersteund bij de aanschaf van fietsen en aan de 
Fa. Van Eede zijn gereviseerde rollators en rolstoelen beschikbaar gesteld voor projecten 
in het buitenland. Ook dit jaar hebben, via diverse kerkelijke instellingen, vluchtelingen 
(die tijdelijk op Duinrell zijn gehuisvest) voor zeer redelijke prijzen bij de 
fietsenwerkplaats hun fietsen kunnen laten repareren.   
De werkzaamheden in cijfers en getallen;   

http://www.wassenaarders.nl/
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● 164 reparaties uitgevoerd,  ● 14 damesfietsen verkocht,  ● 3 herenfietsen verkocht en 1 
kinderfiets.   
Afsluitend blijft de wens bestaan om uit te zien naar een mogelijkheid om de werkplaats 
uit te breiden. Dit zou de gelegenheid geven meer fietsen voor de verkoop en de vele 
reparaties die erg tijdrovend zijn mogelijk te maken. De aanlevering van bruikbare fietsen 
is ruim voldoende maar de tijd ontbreekt. Dit heeft tot gevolg dat deze fietsen meestal 
langdurig aan weer en wind worden blootgesteld en dat ze dan niet meer op te knappen 
zijn of alleen met veel duurdere onderdelen die nieuw gekocht moeten worden.   
 
 

8.3 Trefpunt “De Theepot” en naailes en Klussenclub 
Deelname aan de sociale kring “Trefpunt de Theepot”  is teruggelopen in 2019 enerzijds 
kwam dit door de sluiting van de locatie SWZ Willibrord en anderzijds door de invulling 
van het sociale trefpunt. Eind 2019 is er een omschakeling gemaakt naar een meer 
creatieve en moderne versie, Club Creatief. De Club heeft een nieuw onderkomen 
gevonden in het Ontmoetingspunt Sophieke op de donderdagochtend. 
 
Ook in 2019 is er naailes gegeven aan een groep enthousiaste allochtone dames. Zij leren 
om zelf kleding te maken aan de hand van patronen en met gebruik van een naaimachine. 
Zij komen elke dinsdagmiddag bij elkaar in het Van Heeckerenhuis.  
 
Eind 2019 is een extra activiteit tot stand gekomen voor o.a. allochtone mannen, de 
klussenclub bij Scouting van Woesik. Daar worden allerhande klussen gedaan, zowel 
buiten op het terrein als binnen o.a. reparatieklussen en opknapwerk. Elke 
maandagochtend komen rond de 8 mannen bij elkaar. 
De voertaal bij alle bovenstaande activiteiten is Nederlands. 
Voor de creatieve activiteiten wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd aan de 
deelnemers. Gemeente Wassenaar doet een bijdrage in de kosten voor koffie/thee en 
materiaal. 
 
 

8.4 Repair Café: Waardeer het, repareer het! 
Het Wassenaarse Repair Café bestaat inmiddels ruim vijf jaar en wordt steeds gehouden 
op de 2e woensdagmiddag van de maand. Het doel van het Repair Café is het repareren 
van huishoudelijke apparaten en kleding, met het oog op duurzaamheid en milieu. Het 
spaart ook de portemonnee, want de reparatie geschiedt tegen een vrijwillige bijdrage 
(met als richtbedrag E5). Iedereen is er welkom.  
 
Ons Café is aangesloten bij de overkoepelende Repair Café organisatie, zie 
www.repaircafe.org, waarbij in Nederland ca 475 (en wereldwijd ca 1800) Repair Cafés 
zijn aangesloten. We maken gebruik van de standaard Repair Café opzet en 
documentatie, krijgen nieuwsbrieven en handleidingen, en dit jaar namen 2 teamgenoten 
in oktober deel aan de landelijke 10-jarig jubileumdag waarop veel kennis werd 
uitgewisseld.  
Het Repair Café Wassenaar valt onder de Vrijwilligerscentrale Wassenaar, en ging 
bovendien vanaf het begin een samenwerking aan met Gemiva-SVG en later Middin. 
Gemiva verzorgt met haar deelnemers nog steeds de productie en verspreiding van de 
maandelijkse affiches en flyers, en daar zijn we blij mee.  

http://www.repaircafe.org/
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In 2019 was het Repair Café 10 maal open en hielp 216 klanten, oftewel gemiddeld 21,6 
per keer. Dat ligt hoger dan 2018 (188 en 18,8). Begin 2019 waren de bezoekersaantallen 
wat lager omdat onze locatie aan de Haven lastig te vinden was, maar na verhuizing naar 
SION (Jozefkerk) namen die aantallen goed toe. Toenemende bewustwording van 
duurzaamheid en de SIRE campagne “Waardeer het, repareer het” hielpen daar 
ongetwijfeld ook bij. Het Repair Café betaalt voor de huur van de ruimte en koffie/thee, 
maar deze kosten worden gedekt door de vrijwillige bijdragen van klanten.   
De te repareren spullen varieerden van radio/CD-spelers, waterkokers, lampen en 
stofzuigers tot kinderspeelgoed en naaiwerk. Daarvan kon 49% worden gerepareerd – 
een kleine daling t.o.v. 2018 - en 36 % niet. Sommige apparaten zijn niet open te krijgen 
(LED- scherm, koffiezetapparaten), en soms is een apparaat is té verkalkt of is een 
element kapot. Voor de resterende 15% werd advies gegeven voor aanschaf van 
onderdelen of doorverwezen.  
Het team van ca veertien medewerkers blijft onverminderd enthousiast, kundig en 
behulpzaam. Dat de reparaties en sfeer door velen worden gewaardeerd, blijkt uit de 
evaluaties: “Leuk, die ontvangst en de hulp en creativiteit bij het oplossen”; “veel geduld, 
fantastisch geholpen”;  “leuk, de sfeer en samenwerking van medewerkers onderling.” 
We vragen uiteraard ook naar wat beter kan, maar krijgen gelukkig weinig commentaar: 
“Goed initiatief! Maar misschien bij start aangeven indien echt niet te repareren.” “Tip: 
graag meer uren open zijn, of vaker per maand.” 
 
Tot slot een dankwoord aan De Wassenaarse Krant voor de super-coöperatieve 
maandelijkse publicatie in de agenda en op de Engelse pagina.  
 
 
 

9 NETWERKEN en BELANGENBEHARTIGING 
 

9.1 Wassenaar dat zijn we samen  
De VCW speelt een actieve rol in het in 2016 door de gemeente gestarte project 
“Wassenaar dat zijn we samen “, netwerkbijeenkomsten voor buurt- en wijkverenigingen, 
maatschappelijke organisaties en het verenigingsleven van Wassenaar. 
 
 

9.2 (Bestuurlijk-) overleg gemeente Wassenaar 
De VCW heeft in 2019 op diverse niveaus overleg gevoerd met de gemeente Wassenaar.  
Er is bestuurlijk overleg geweest met de wethouder Vrijwilligersbeleid, wethouder Lia de 
Ridder. In dit overleg, waarbij ook de beleidsmedewerkster Vrijwilligerswerk aanwezig 
was, zijn naast de voortgang van de activiteiten van de VCW, ook belangrijke (beleids-
)ontwikkelingen op het gebied van vrijwillige inzet besproken. Ook over de financiële 
gang van zaken is met de betreffende ambtenaar contact geweest. 
 
 

9.3 Regio-overleg vrijwilligersorganisatie-steunpunten 
De VCW maakt ook deel uit van het netwerkoverleg van diverse Vrijwilligersorganisaties 
of steunpunten in de regio. Best practises worden onderling uitgewisseld en er wordt 
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afgestemd over de mogelijkheden van deskundigheidsbevordering, waardering van 
vrijwilligers, ondersteuning van vrijwilligersorganisaties etc. 
 
 

9.4 Deelname SKW 
Sociaal Kontakt Wassenaar, een maandelijks informeel platform (netwerk) voor alle 
organisaties en instellingen, die actief zijn op het terrein van welzijn en maatschappelijke 
dienstverlening.  
 
 
 

10 BESTUURLIJKE EN ORGANISATORISCHE ZAKEN 
 

10.1 Bestuur en medewerkersbestand  
Het bestuur van de Vrijwilligerscentrale Wassenaar bestond eind 2019 uit 4 
bestuursleden en kwam in 2019  12 keer in vergadering bijeen. Voor de uitvoerende 
werkzaamheden had de VCW aan het einde van 2019 de beschikking over 46 vrijwilligers. 
 
Het aantal betaalde krachten bestond eind 2019 uit 3 parttime medewerkers: 

 Coördinator VCW, mevrouw J. de la Rambelje, 24 uur per week 

 Medewerker WassenaarDoet, mevrouw E. Waasdorp, 12 uur per week 

 Coach Sociale Activering/Participatie, mevrouw S. van der Goes, 12 uur per week 
 
In bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van het bestuur en de betaalde medewerkers van 
de VCW in 2019. 
 
 

10.2 Vrijwilligersbeleid VCW 
Sinds december 2018 heeft de VCW een vrijwilligersbeleid. In dit beleid zijn de taken, 
verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de organisatie en haar vrijwilligers 
omschreven. Doel hiervan is duidelijkheid te scheppen en het functioneren van de 
organisatie en de vrijwilligers te verbeteren. Het beleid dat voor ieder ter inzage 
beschikbaar is, wordt jaarlijks herzien. 
 
 

10.3 Vrijwilligersovereenkomst 
Eveneens sinds december 2018 heeft het bestuur de VCW-vrijwilligersovereenkomst 
ingevoerd. In deze individuele overeenkomsten staan de werkzaamheden van de 
desbetreffende VCW-vrijwilliger vermeld, alsmede het aantal uur dat de vrijwilliger zich 
inzet. Voorts komen onderwerpen als begeleiding, scholing en verzekeringen aan de orde. 
De overeenkomsten worden door de VCW en de vrijwilliger ondertekend.  
 
 

10.4 Financiën 
Om haar activiteiten te kunnen uitoefenen ontvangt de VCW jaarlijks subsidie van de 
Gemeente Wassenaar. Deze subsidie bestaat uit verschillende onderdelen:  
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 subsidie voor de Vrijwilligers Centrale Wassenaar  

 subsidie voor het project Sociale Activering  

 subsidie voor WassenaarDoet.  
Daarnaast heeft de VCW in 2019 donaties ontvangen van Fonds1818, Rabobank en 
Woningbouwvereniging St. Willibrordus. 
De activiteiten/projecten die zijn uitgevoerd door de VCW m.b.v. deze subsidies staan 
beschreven in dit jaarverslag. Voor een specificatie van de omvang en besteding van de 
subsidie wordt verwezen naar het financieel jaarverslag 2019. 
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11. Bijlagen 
 
Bijlage 1: vacatures 2019 
 

       Categorie Stand 1-1-2019 Bij Af Stand 31-12-2019 

A. Welzijn en Zorg 33 14 15 32 

B. Bestuur en Administratie 5 6 6 5 

C. Chauffeurs 5 1 1 5 

D. Dier, Natuur en Milieu 14 3 3 14 

E. Sport en Recreatie 9 1 2 8 

F. Kunst en Cultuur 6 2 3 5 

G. Fondsenwerving en Goede 
Doelen 
 

13 0 3 10 

H. Voorlichting en 
Communicatie 
 

6 3 3 6 

       K.   Vakantiebegeleiding 7 0 0 7 

       L.   Onderhoud en Techniek 3 2 0 5 

       M. Diversen 8 3 5 6 

       Totaal 109 35 41 103 

 
 
Bijlage2: Cijfers informatievragen aan de VCW 2019 
 

Onderwerp                               Aantal contacten                  
Vrijwilligerswerk                        1393 

Klussen  220 

Fietsenproject  32 

Informatie en advies  3 

Sociale activering  25 

Vrijwilligerspas  500 

Overig  128 

Totaal                                        2301 
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Bijlage 3: de bereikte resultaten sociale activering 2019 
 

Groep 2018 december 
2019 

Toename 
in 2019 

Toelichting 

Actieve cliënten 90 92 2 
60 cliënten daadwerkelijk 
gesproken in 2019;  

Totaal aantal 
cliënten 

- 148 - 

Deel van de cliënten is uit 
zicht of niet bemiddelbaar of 
al langer actief in 
vrijwilligerswerk. 

Nieuwe cliënten 26 23 -3 

3 cliënten minder ten 
opzichte van 2018; o.a. door 
aanpassing van het beleid in 
de loop van 2019 

Nieuwe cliënten 
geplaatst 

 18  

5 cliënten niet kunnen 
plaatsen (div. redenen-
meest fysiek/psychisch niet 
in staat tot activiteit) of nog 
in coaching. 

 
 

Bijlage 4: overzicht website WassenaarDoet 2019 
 

 
 
 

  

Accounts Vragen Aanbod Matches Bezoekers/Visits

FEBRUARI 17 5 6 1 2216

MAART 10 8 1 3 2401

APRIL 7 4 0 2 1831

MEI 5 1 0 1 2162

JUNI 1 1 1 0 2109

JULI 4 5 0 2 1882

AUGUSTUS 5 3 0 2 2136

SEPTEMBER 4 4 0 1 2104

OKTOBER 3 2 0 2 2194

NOVEMBER 1 1 0 0 2030

DECEMBER 4 1 0 1 2359

Totaal 61 35 8 15 23404
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Bijlage 5: Overzicht bestuur en betaalde medewerkers VCW 2019 
 

Bestuur:  
Voorzitter:      dhr. R. (Richard) van Ruler  
Penningmeester     dhr P. (Pleun) van den Dool 
Secretaris (tot 1-6-2019)    mw. M. (Margreet) Doorn 
 Vanaf 1-12-2019)    mw. A. (Anneke) Lequin 
Lid (vanaf 1-9-2019)     dhr. L. (leo) Bellekom 
 
 
Medewerkers: 
Coördinator VCW:                                              mw. J. (Jolande) de la Rambelje  
Medewerker PR en projecten (tot 1 mei 2019) mw. I. Driessen 
Medewerker WassenaarDoet:   mw. E. (Ellen) Waasdorp 
Sociale Activering/Participatie:   mw. S. (Suzan) v.d. Goes  

    

 
 


