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Voorwoord 
 
Voor u ligt het eerste officiële jaarverslag van de Vereniging NaoberzorgPunt Roggel. 
De vereniging werd op 16 augustus 2013 opgericht en is het eerste jaar van haar bestaan 
vooral bezig geweest met het leggen van een stevige bodem om NaoberzorgPunt in Roggel 
te kunnen verankeren. 
Er werd al wel een eerste Algemene Ledenvergadering gehouden op 14 september 2014 met 
een presentatie en financiële verantwoording. Het verslag van deze eerste ALV is als bijlage 
gevoegd bij dit jaarverslag. 
2015 is het eerste volle jaar voor de vereniging om te verantwoorden. 
Er is in 2014 als ook in 2015 ontzettend veel gebeurd. Samenwerking is verstevigd, nieuwe 
allianties zijn aangegaan, veel draagvlak binnen de gemeenschap voor de activiteiten van 
NZP en twee pilots opgestart. 
Dit jaarverslag geeft slechts een impressie van het vele werk dat door bestuur en de 
vrijwilligers is verricht. 
Een woord van dank voor het vertrouwen dat NZP heeft mogen oogsten. En zeker een dank 
je wel voor alle vrijwilligers die zich belangeloos hebben ingezet voor het goede doel en de 
missie en visie van onze vereniging. Samenkracht en enthousiasme zijn succesfactoren waar 
we op verder kunnen bouwen in 2016. En daar zijn we erg trots op. 
 
Roggel, 17 januari 2016 
Karin van der Plas, voorzitter 
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1. De vereniging 
 

1.1. Bijeenkomsten leden 
In 2015 is geen Algemene Ledenvergadering gehouden. De eerste ALV van de vereniging vond plaats 
op 14 september 2014, één jaar na oprichting. Tijdens deze eerste vergadering is afgesproken dat we 
de jaarvergaderingen per kalenderjaar zullen organiseren omdat dit ook parallel loopt met de 
jaarrekening. Zie bijlage voor verslag eerste ALV in 2014. 
 
1.2.  Ledenbestand 
 
Op 1 januari 2015 telde de vereniging 110 leden. Dit is inclusief de leden van het Coördinatieteam 
NZP. Dit is de actieve groep vrijwilligers en deze groep telt 22 leden. Het bestuur maakt onderdeel uit 
van het Coördinatieteam. 
 
1.3.  Werkgroepen 
 
De vereniging kent diverse werkgroepen: 
o Klussendienst 
o Vervoersdienst 
o Knutselwerkgroep/markten 
o Levenskunst/diaconie 
o Jeugd 
o Inloopcafé (rooster van bezetting 2 x per week) 
o Strategie en beleid 
o Pilot projectgroep Naoberzorg is Leuk voor Elkaar 
o Werkplaats NaoberzorgTeam (pilot 2016/2017) 
o ALV 

Kascommissie: deze wordt per jaar in de ledenvergadering door de leden benoemd. Elk jaar 
wordt één nieuw lid van de kascommissie gekozen door de leden. 
De Kascommissie voor de kascontrole boekjaar 2015 bestaat uit Janine van der Kruijs 
(herkiesbaar voor 2016) en Coen Janssen (niet herkiesbaar). 
In 2014 bestond de kascommissie uit Coen Janssen en Wiel Peeters.  

o Werkgroep Communicatie en PR:  
In 2015 zijn er diverse aanpassingen aangebracht op de website en is er een nieuwe folder 
uitgebracht. In verband met de nieuwe pilot NaoberzorgTeam heeft het bestuur besloten om 4 x 
per jaar een special nieuwsbrief uit te brengen. Inmiddels is er ook een beheerder voor de 
website gevonden.  
 
Burgers en samenwerkingspartners weten ons inmiddels goed te vinden en er komen ook 
meer verzoeken voor informatie of diensten binnen via de website en/of het mailadres van de 
vereniging. Het zijn voornamelijk persoonlijke contacten die leiden tot nieuwe leden en 
activiteiten. 

 

2. Het bestuur 
 

2.1. Samenstelling en taakverdeling 
 
Gedurende 2015 is de bestuurssamenstelling gewijzigd. 
We namen op 9 juli 2015 afscheid van Denny Leenen als penningmeester van het bestuur.  
Zijn functie werd overgenomen door Dieter Dahlmann. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 
januari 2016 zal de benoeming worden voorgelegd aan de leden. 
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Bestuurssamenstelling m.i.v. 1 januari 2016 
 

Karin van der Plas Voorzitter  bestuurslid sinds 16-08-2013 
(benoemd m.i.v. ALV 14-09-
2014) 

Miep Linssen Secretaris  bestuurslid sinds begin 2014 
(benoemd m.i.v. ALV 14-09-
2014) 

Dieter Dahlmann Penningmeester  bestuurslid sinds 09-07-2015 
(voorgedragen ALV 17-01-2016) 

 
In de statuten van de vereniging NaoberzorgPunt is vastgelegd dat bestuursleden door de leden van 
de vereniging worden gekozen voor de duur van drie jaar. Een bestuurslid is eenmaal herkiesbaar 
voor een periode van drie jaar. In de ALV van 14 september 2014 is echter afgesproken dat het 
functioneren van het bestuur elk jaar wordt geëvalueerd. 
Het bestuur wordt ondersteund door Hilde Glessner en tot het einde van 2015 door  Wim van Osch 
(KNHM). Voor scholing en training van de vrijwilligers krijgt het bestuur externe ondersteuning van  
Hedi Manderfeld (vrijwilliger-stagiaire /ZPP/er). 
 
2.2. Bestuursvergaderingen in 2015 
 
Het bestuur is in 2015 op de volgende data in vergadering bij elkaar geweest: 
1. 27-01-2015 
2. 21-04-2015 
3. 09-07-2015 
4. 24-11-2015 

Het bestuur hanteert een vaste besluitenlijst en die is op verzoek voor de leden in te zien. Belangrijke 
gesprekspunten en besluiten worden meteen na de bestuursvergadering aan de leden gemaild of 
door de bestuursleden medegedeeld tijdens de bijeenkomsten van het Coördinatieteam. Het 
Coördinatieteam vergadert 1 x per maand. In deze vergadering wordt de stand van zaken uit alle 
werkgroepen besproken. 
 
Belangrijke thema’s voor het bestuur in 2015 waren: 

 Samenwerking met diverse verenigingen in Roggel ten behoeve van de nominatie van Jan Linders 
Fonds 

 Organisatie Dorpsbrunch 

 Opstellen gedragscode 

 Verbetering van de PR (nieuwe folder, andere website, facebook, Hartje Roggel, 
informatievoorziening in de weekbladen) 

 Subsidieaanvraag nieuwe pilot NaoberzorgTeam 

 Gesprekken met Provincie Limburg en gemeente Leudal 

 Samenwerking met project Leuk voor elkaar 

 Samenwerking met project KERNgezond en de basisschool 

 Afstemming met onze satellieten (zusterprojecten en andere burgerinitiatieven) 

 Ondersteuning bestuur door de KNHM 

 Symposia (landelijk en provinciaal) 

 Presentaties bij Zij-actief, stichting Wilskracht, Dienst Kerk en samenleving e.a. 
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2.3. Satellieten van NaoberzorgPunt 
 
Sinds het ontstaan van NaoberzorgPunt in Roggel (eind 2009) zijn diverse partijen geïnteresseerd in 
het concept. NZP is landelijk als voorbeeld genoemd in notities van Movisie en nieuwsbrieven van de 
KNHM, Vilans en werkt mee aan de landelijke werkplaats Informele Zorg. Dit alles heeft er de 
afgelopen jaren toe geleid dat er op verschillende plekken in het land eenzelfde soort initiatieven zijn 
ontstaan, soms zelfs onder dezelfde naam. Meerlo en Tienray zijn hier eerste voorbeelden van, maar 
ook een burgergroep uit Nistelrode heeft zich laten inspireren door het enthousiasme uit het NZP-
team. 
 

3. Activiteiten 2015 
 

3.1.  Specifieke activiteiten NZP in 2015 
 

08-01-2015 Nieuwjaarsreceptie 

08-01-2015 1ste werkplaats ter voorbereiding pilot NZT 

10-02-2015 Valentijnsactie NZP in supermarkt Jan Linders 

11-06-2015 2e werkplaats ter voorbereiding pilot NZT  

04-07-2015 Kermis Tennis Toernooi (moest helaas worden afgelast vanwege hittegolf) 

10-07-2015 Vrijwilligers BBQ 

06-09-2015 Dorpsbrunch 

26-02-2015 
23-04-2015 
21-05-2015 
06-10-2015 
19-10-2015 
03-11-2015 
23-11-2015 

Training Coördinatieteam NZP 

20-10-2015 3e werkplaats ter voorbereiding pilot NZT 

27-11-2015 Dienstenveiling KERNgezond 

03-12-2015 Sinterklaasviering Basisschool de Zjwiek 

07-12-2015 Informatiebijeenkomst pilot Naoberzorg = Leuk voor Elkaar (VayaV) 

17-12-2015 Kerst Inn 

20-12-2015 Kerstdiner voor de vrijwilligers van NZP 

Hele jaar Statiegeldactie Jan Linders 

 
3.2. Activiteitenkalender 2016 
 
2016 zal geheel in het teken staan van de realisatie van de pilot NaoberzorgTeam. 
Begin juni 2016 zal er een kick-off bijeenkomst worden georganiseerd voor de vrijwilligers van NZP, 
de samenwerkingspartners, zorgverleners en vrijwilligersorganisaties in Roggel. Deze activiteit is 
tevens de formele start van de pilot NZT. Het projectplan is als bijlage bijgevoegd. 
 
Verder worden er 2 activiteiten in samenwerking met het programma KERNgezond uitgevoerd. Dit 
programma is gericht op gezond gedrag, voeding en beweging.  
Een 2e pilot Naoberzorg is “Leuk voor Elkaar”. Deze pilot start ook in 2016. Aan deze pilot nemen 
zowel eigen leden als andere geïnteresseerden deel. Dit project richt zich op de bestrijding van 
eenzaamheid en het opzetten van een virtuele wereld. Folder van dit project wordt ook als bijlage 
toegevoegd. 
Daarnaast zullen we ook extra middelen moeten genereren voor het reguliere 
verenigingswerk. Dat zal voornamelijk gebeuren door spullen te koop aan te bieden en 
decoraties te verkopen tijdens de seizoensmarkten. 
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Sponsoracties: 
Planning van de markten in 2016 
1. 08-05-2016: lentemarkt 
2. 07-08-2016: Tirolermarkt 
3. 23-10-2016: Herfstmarkt 
4. 18-12-2016: Kerstmarkt  
 

4. Financiën 
 
 

4.1. Jaarrekening 2015 
 
Na kascontrole door de kascommissie op 13 januari 2016 wordt de jaarrekening als bijlage bij het 
jaarverslag 2015 gevoegd. 
 
4.2. Contributie 
 
Tijdens de Algemene ledenvergadering op 14 september 2014 is afgesproken dat leden met ingang 
van 2014 een contributie van €5,- per jaar gaan betalen. Per jaar wordt de contributie in de ALV 
vastgesteld. De contributie is met name bedoeld voor activiteiten van de vereniging waar leden aan 
deel kunnen nemen. Maar ook om meer vrienden en draagvlak te creëren.De leden zijn van mening 
dat deelname niet geheel vrijblijvend moet zijn. 
 
4.3. Sponsoren en sponsoracties 2015 
 
Sponsoracties: 
In 2015 zijn er door het bestuur diverse sponsoracties georganiseerd in het kader van het Jan Linders 
Fonds (JLF). In de loop van 2015 zijn de bedragen over 2014 uitgekeerd door JLF. 
Begin 2016 zal de totale opbrengst van de acties over 2015 worden uitgereikt. 
Kern van de acties is dat de organisatie die door het personeel van Jan Linders wordt gekozen, zelf 
activiteiten organiseert en de jaaropbrengst van die activiteiten wordt vervolgens verdubbeld vanuit 
het Jan Linders Fonds.  
Het bestuur heeft door middel van samenwerking met lokale verenigingen extra kasgeld gegeneerd 
door de verdubbeling uit het JLF te gunnen aan bijvoorbeeld het Kindervakantiewerk (KVW) en het 
Jeugdtoneel. Hierdoor is het draagvlak en vertrouwen in NZP erg gegroeid.  
 
Daarnaast worden er tijdens de seizoensmarkten in Roggel knutselartikelen verkocht, gemaakt door 
een knutselwerkgroep van het Inloopcafé. De opbrengst van de knutselgroep wordt in 2015 door het 
Jan Linders Fonds eveneens verdubbeld. 
De markten werden gehouden op de volgende data: 
1. 19-04-2015: lentemarkt 
2. 02-08-2015: zomer/Tirolermarkt 
3. 25-10-2015: herfstmarkt 
4. 13-12-2015: kerstmarkt 
 
Sponsoren/Subsidies: 
Naast de sponsoracties hebben in 2015 de volgende ponsoren een financiële bijdrage geleverd: 
 Jan Linders Fonds 
 Ondernemersvereniging Roggel 
 DIGA verzekeringen 
 Stichting Duurzame Dorpen 
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 Kracht in Nederland-MAex WJO de Vries-Fonds 
 Zorg &CO 
 Het Oranje Fonds (voor de pilot NZT) 
 Gemeente Leudal (voor de pilot NZT) 
 Provincie Limburg (voor de pilot NZT) 
 
4.4. Begroting 2016 
 
Inkomsten  Uitgaven  

Saldo 31-12-2015 23.913,26 Pilot NaoberzorgTeam 2016 Aparte begroting 

Contributies  520,00 Bankkosten 79,00 

Subsidies (Gemeente en Oranjefonds) 13.260,00 Telefoon 170,00 

Sponsoracties 1.600,00 Bestuurskosten 1.200,00 

Sponsoren algemeen  300,00 Eigen bijdrage in pilot NZT Aparte begroting 

  Kantoorkosten 1.000,00 

 39.593,26   
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