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1. Inleiding 

Deze Business Case beschrijft de wijze waarop wij als stichting anno 2019 een 
wezenlijk onderdeel binnen de gemeenschap willen zijn in de dorpen           
Afferden, Aijen, Bergen, Heukelom, Nieuw Bergen, Siebengewald, Well en 
Wellerlooi. 
 
Aanleiding 

Het bestuur van de Stichting Welzijnsbevordering Bergen heeft een nieuwe 
uitdaging! 
 
In 2010 heeft de Stichting Welzijnsbevordering Bergen (SWB) een zeer 
succesvol ontmoetingscentrum voor ouderen kunnen realiseren. Hiertoe huurde 
de SWB tot voor kort ruimte in het recreatiecentrum Den Asseldonk. De SWB 
heeft jarenlang de rol van ‘faciliteerder’ t.b.v. de Fontein, KBO computerclub en 
Proteion vervuld. 
In de loop van 2018 kreeg Den Asseldonk echter een andere bestemming en 
heeft het bestuur zich een nieuw doel gesteld en was genoodzaakt uit te zien naar 
andere mogelijkheden van welzijnsbevordering en een ander onderdak. 
 
Door een samenwerkingsverband aan te gaan met de parochie H. Petrus Bergen, 
de ouderenbond KBO en de Zonnebloem is op een andere locatie een breder en 
beter geoutilleerd ontmoetingscentrum (OCB) opgezet, waar iedereen die 
behoefte heeft aan sociaal contact en een laagdrempelige gelegenheid zoekt om 
anderen te ontmoeten welkom is. Deze andere locatie werd gevonden binnen de 
deuren van de Edith Stein kapel aan de Murseltseweg 4a te Nieuw Bergen. 
 
Dit was dan ook o.a. de directe aanleiding om de gang van zaken in een beleidsplan 
of nog beter in een business case weg te schrijven. Het activiteitenplan met de 
daaraan gekoppelde acties (thema’s) hebben wij echter niet separaat beschreven. 
 
De kernactiviteit (core-business) heeft vandaag de dag dan ook betrekking op de 
uitvoerende werkzaamheden m.b.t. het Noaberschap en de toezichthoudende 
werkzaamheden m.b.t. het OCB.                                                                                     
De SWB wil ook graag gezien worden als de spin in het web binnen verschillende 
samenwerkingsverbanden rondom het welzijn van de medeburgers. 
 
Deze case is dan ook géén statisch maar een dynamisch document. Door de opzet 
van het document is een jaarlijkse update wenselijk. 
 
Dit document dient uitsluitend voor intern gebruik.  
 
Het auteursrecht (copyright) rust bij het bestuur. Het bestuur heeft het 
alleenrecht om het werk te exploiteren en kan voorwaarden stellen aan diegenen 
die iets met het werk willen doen.  
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2. Doelstelling en missie 

 
2.1 Doel 

Op 9 februari 2010 is in de gemeente Bergen de Stichting Welzijnsbevordering 
Bergen juridisch opgericht. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het 
welzijn van inwoners in de gemeente Bergen in zijn algemeenheid, zich daarbij 
speciaal richtend op kwetsbare doelgroepen en het verrichten van alle verdere 
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 
daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Anno 2018 heeft deze stichting zich ten doel gesteld om alle partijen w.o. het 
sociaal team van de gemeente, die zich in Bergen L. bezighouden met het 
welzijn van de mensen, bij elkaar te brengen. Vanaf de zomer 2019 zijn op de 
website van Bergen Limburg Online alle activiteiten zichtbaar zodat de inwoners 
in de gemeente geïnformeerd worden over hetgeen er georganiseerd is c.q. 
wordt. 
 
Op 19 november 2020 heeft de Stichting haar statuten aangepast, de akte is 
verleden bij mr. Jeroen Sander Rieff, notaris te Nieuw Bergen, gemeente Bergen 
(Limburg). 
 
2.2 Missie 

Naast de fysieke verplaatsing van haar activiteiten heeft de SWB zich ook 
beraden over een verbreding van haar missie. Wat zou het mooi zijn als alle 
partijen, die op welke manier dan ook bijdragen aan het welzijn van mensen 
onder één overkoepelende organisatie (SWB) met behoud van ieders identiteit en 
bijbehorend netwerk, zouden samenwerken. Meer dan nu het geval is. Dat was 
onze nieuwe droom, die nu ook werkelijkheid is geworden. Maar liefst 13 
partijen zijn destijds bij elkaar gekomen en hebben de bereidheid uitgesproken 
om méér te gaan samenwerken.  
De nieuwste missie van de SWB richt zich dan ook volledig op het “verbinden”. 
 
Bij het verbinden willen wij ons anno 2020 niet alléén maar tot het dorp Bergen 
beperken maar gaan we ons ook inspannen om binnen de overige 4 dorpen 
bruggen te bouwen zodat er een betere samenwerking ontstaat en er ideeën 
worden uitgewisseld. Denk hierbij o.a. aan het bestrijden van de eenzaamheid. 
Het wiel hoeft immers niet elke keer opnieuw uitgevonden te worden. 
 
2.3 Beloningsbeleid 

De Stichting Welzijnsbevordering Bergen werkt uitsluitend met vrijwilligers die voor 
hun werkzaamheden geen vergoeding ontvangen. Kosten die direct te maken hebben 
met het uitvoeren van hun taak kunnen uiteraard wel worden gedeclareerd. 
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3. Ontmoetings Centrum Bergen (huiskamer) 

 
In het voorjaar van 2015 heeft pastoor Jo Janssen het initiatief genomen voor het 
opzetten van een huiskamerproject. Het SWB heeft hierbij een verbindende 
factor vervuld waarbij een samenwerking is ontstaan door de volgende partijen: 
KBO-afdeling Bergen, Zonnebloem-afdeling Bergen en de St. Petrus parochie. 
Het kerkbestuur werd bereid gevonden om in de Edith Stein kapel een 
verbouwing door te voeren waardoor de ruimte geschikt werd gemaakt voor haar 
doeleinden. Het OCB werd geboren. 
 
Project 

 “OntmoetingsCentrum Bergen” (OCB) is een vrijwilligersproject, dat zich 
richt op het ‘welzijn’ van de mens. Het kent een vrije inloopfunctie en is niet 
gekoppeld aan een indicatie. Het OCB kent géén therapeutische doelstelling, 
is niet gericht op professionele hulpverlening en biedt geen fysieke en/of 
psychische hulpverlening. 
 

Doelstelling 

 Het bevorderen van maatschappelijke participatie bij de bezoekers en aan hen 
ingangen geven om zich deelgenoot te voelen van een levende gemeenschap.  
Echter, om een participatiegevoel te krijgen, hebben mensen een sociaal 
netwerk nodig. Zonder sociaal netwerk zijn mensen eenlingen en voelen zich 
niet betrokken bij anderen.  
Daarom stelt het “OntmoetingsCentrum Bergen” zich ten doel mensen te 
helpen een sociaal netwerk om zich heen te creëren en/of uit te bouwen.  
De doelstelling is dus gericht op “welzijn” van het individu d.m.v. het 
bevorderen van de sociale cohesie. Mensen in contact brengen met elkaar is 
een belangrijk middel daartoe. 

 
 In het “OntmoetingsCentrum Bergen” kunnen bewoners van Bergen e.o. 

binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje, het organiseren van een 
groepsactiviteit, ideeën uitwisselen over creatieve en/of educatieve 
activiteiten. 
 

Doelgroep 

 “OntmoetingsCentrum Bergen” kiest ervoor geen doelgroep te benoemen en 
daarmee dus ook geen mensen uit te sluiten.  
Wel is duidelijk, dat mensen in een afhankelijkheidspositie, die 
professionele ondersteuning vereist, slechts aanwezig kunnen zijn, indien 
de professionele ondersteuner daadwerkelijk aanwezig is. 
         

Vrijwilligers 

 De vrijwilliger heeft de rol van gastvrouw/gastheer en is vooral voorwaarde 
scheppend bezig (mogelijkheden aanbieden en/of vergroten).   
De ondersteuning is laagdrempelig en uitnodigend van aard. 
.  
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4. Noaberschap (meldpunt) 

 
Van knelpunt naar een toegankelijk meldpunt 

 
SWB 
Het bestuur van de SWB heeft na het opzetten van 
het OntmoetingCentrum (OCB) en het inzetten van  
een buurtbus ten behoeve van de leefgemeenschap  
wederom een nieuw project voor ogen. Steeds vaker  
krijgen de bestuursleden uit de dorpen van onze  
gemeente te horen dat mensen als het ware tegen 
‘muren’ oplopen. Mensen worden met hun problemen 
van het kastje naar de muur gestuurd en worden uiteindelijk onvoldoende geholpen. 
Met alle gevolgen van dien, zij raken gefrustreerd, voelen zich niet begrepen en 
haken af. Eigenlijk te triest voor woorden 
 
Waarom? 
De veranderingen in onze samenleving gaan snel. De maatschappij wordt complexer 
en de overheid verwacht van burgers, dat zij eerst voor zichzelf zorgen, voordat zij 
hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Dit stelt hoge eisen aan burgers. Het 
uitgangspunt, dat burgers zelfstandig zijn en goed in staat zijn om zichzelf de 
toegang tot informatie te verschaffen en daarmee ook de toegang tot hun rechten, 
gaat niet voor iedereen op. 
Veel mensen hebben de kennis en/of vaardigheden niet om zelf de informatie te 
vinden, die zij nodig hebben en lopen daardoor het risico om allerlei vormen van 
(financiële) ondersteuning mis te lopen. In toenemende mate hebben zij behoefte aan 
één plek, dichtbij en laagdrempelig, om het probleem duidelijk te krijgen en te 
ontwarren, waar bemiddeld wordt, waar goede advisering en hulp voorhanden is en 
doorverwezen wordt naar de juiste instantie. 
 
Wat kan het SWB hierin betekenen? 
Met het centrale meldpunt onder de naam van Noaberschap zijn wij een pilot gestart 
waar inwoners van de gemeente hun verhaal kwijt kunnen. 
 
Wij hebben een groepje vrijwilligers bereid gevonden die zich verantwoordelijk 
voelen voor een goede organisatie van het welzijn en de zorg voor de doelgroep. Wij 
zijn van mening dat inwoners verantwoordelijkheid kunnen nemen voor elkaar en 
met elkaar. Vanuit deze gedachte is de mens in staat om zich in te zetten voor de 
leefbaarheid in eigen dorp en invulling te geven aan een ‘eigen regie’. Door het 
benutten van elkaars talenten (kennisgebied), netwerken en geïntegreerd werken 
wordt dan de basis gelegd voor welzijn en zorg voor jong en oud. 
 
Waar? 
Wij hebben dit binnen een digitale omgeving ingericht. Anonimiteit is een 
sleutelbegrip. Dit is binnen onze gemeenschap ‘de plek waar je ‘iets’ kunt melden. 
Met dit ‘iets’ bedoelen wij dus zaken waarin of waarmee mensen vastlopen en zelf 
niet verder kunnen. 
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Hoe? 
Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 06 12 22 81 84 
Of stuur een e-mail naar:info.noaberschap@gmail.com  
Informatie is ook op het internet te vinden: www.swbbergen.nl/noaberschap 
 
Kennisgebieden binnen het vrijwilligersteam: 
-burgerzaken    * dhr. Piet van Gaal 
-diaconie    * pastoor Jo Janssen 
-fiscale aspecten   * dhr. Paul Winkes 
-juridische aspecten   * dhr. Koos van Eekeren 
-notariële aspecten   * dhr. Jan van Triel 
-ouderen aspecten   * dhr. Harry Steeghs 
-semi overheid   * dhr. Mart van der Aa 
-zorgaspecten w.o. verpleegkunde * mevr. Betsie Linsen-Lemmen 
-etc. etc.     
 
Partners binnen Noaberschap: 
-Stichting Bibliobus (Taalhuis Bergen) 
-Stichting Goederenbank Bergen 
-Stichting Kledingbank Limburg    
-Stichting Leergeld De Stuwwal 
-Stichting Vincentius Bergen 
-Stichting Voedselbank Limburg-Noord 
-Stichting Zevenwouden 
-Vereniging Humanitas 
-Sociaal Team gemeente Bergen 
-Stichting Bergen Limburg online 
 *een digitale ingang naar partijen en organisaties die veel kunnen betekenen. 
https://bergenlimburg.online/ 
 
Decentrale overheid 
Heeft u last van regels van een decentrale overheid, zoals de gemeente, provincie of 
waterschap? Dan kunt u dat melden bij de decentrale overheid zelf. Weet u niet bij 
welke decentrale overheid? Het meldpunt van Noaberschap kan u hierbij helpen. 
Enkele voorbeelden van meldpunten zijn: 
-meldpunt politie - meldpunt zorg - meldpunt max - meldpunt kindermishandeling - 
centraal meldpunt zorgfraude - meldpunt misbruik - meldpunt discriminatie 
 
Managen van verwachtingen: 
Er zijn echter ook een aantal zaken waarvoor je niet bij het meldpunt terecht kunt: 
 Klachten over overheidsinstanties of uitvoeringsorganisaties die een eigen 

klachtenprocedure hebben. 
 Meldingen over derden die zich niet aan de wet houden, zoals meldingen over 

fraude, ondeugdelijke producten of spam. 
 Meldingen waarvoor al een bezwaar- of beroepsprocedure of een gerechtelijke 

procedure loopt. 
 Klachten die u al hebt ingediend bij de Nationale ombudsman of een andere 

organisatie die belangen behartigt. 
 
Uiteraard is ons vrijwilligersteam wel bereid om samen met u naar uw casus te 
kijken. 
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5. De SWB en haar paraplu functie 

 
Samenwerking met maatschappelijk betrokken partners 

 
Medio 2018 heeft de SWB partijen bij elkaar gebracht die allen bijdragen aan het 
welzijn van mensen met behoud van ieders identiteit en bijbehorend netwerk en 
er voor gezorgd dat deze partijen meer gaan samenwerken.  
Een nieuw motto is ontstaan: uw Welzijn is onze Zorg.  
 
5.1 Samenwerking binnen Bergen c.q. gemeente breed. 

In de maanden maart en april van 2018 heeft het bestuur van de SWB 
onderstaande partijen in Nieuw Bergen bij elkaar weten te brengen en draagvlak 
te creëren met als doel de samenwerking te intensiveren, te coördineren en daar 
waar mogelijk uit te breiden en/of te combineren. 
 
Alzheimer café 
Het Alzheimercafé is een maandelijks ontmoetingspunt voor mensen met 
dementie, hun partners, familie en ander belangstellenden. Een laagdrempelig 
ontmoetingspunt, waar maandelijks een thema rondom dementie bespreekbaar 
wordt gemaakt. 
 
KBO Bergen 
De KBO is een organisatie van en voor ouderen met als taak belangenbehartiging 
van deze ouderen. Dit is er op het gebied van welzijn, pensioenen, collectieve 
zorgverzekering, actieve deelname aan het maatschappelijk leven, wonen, 
mobiliteit en gelijkwaardigheid. Uitgangspunt is dat ouderen zelfstandig en 
volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Hiertoe organiseert de KBO 
allerlei activiteiten en bijeenkomsten. 
 
Maasduinen Staete (MS) 
Maasduinen Staete is naast een zorgcentrum ook een plek om andere mensen te 
ontmoeten. Het gebouw is sfeervol ingericht en alle ruimtes doen huiselijk aan. 
Dankzij de unieke formule van MS kunt u -als inwoner van de gemeente Bergen- 
activiteiten bezoeken. Beschikt u over een indicatie van de WMO of WLZ dan 
kunt u tevens deelnemen aan de dagbesteding. Deze is binnen MS dan voor u vijf 
dagen in de week toegankelijk. 
 
OCB 
Bewoners van de gemeente Bergen ondersteunen in hun behoefte aan contact 
met anderen. Bewoners het gevoel geven, dat je als mens deel uitmaakt van een 
gemeenschap, dat is de achterliggende gedachte. Alléén is immers ook maar 
alléén. Daar waar gewenst, kunnen wij mensen met dezelfde wensen met elkaar 
in contact brengen en/of bepaalde activiteiten faciliteren. 
 
Proteion dagbesteding in Den Asseldonk (DA) 
In dagbesteding DA biedt Proteion op maandag, woensdag en vrijdag een 
dagbesteding aan in een gezellige omgeving waar u kunt deelnemen aan een 
gevarieerd programma. Daarnaast wordt er ingespeeld op uw persoonlijke 
behoeften met passende activiteiten. Deze dagbesteding ondersteunt u om langer 
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zelfstandig te blijven wonen. Een dag invulling die bij u past! Om hiervoor in 
aanmerking te komen hebt u een indicatie van de WMO of WLZ nodig.  
 
Samen in Beweging    
Samen in Beweging is een organisatie die activiteiten aanbiedt op het gebied van 
sport en spel, bewegen op maat, gymnastiek (ook op de stoel), dansen, bewegen 
op muziek, yoga en sportief fit blijven. Deze activiteiten zijn speciaal bedoeld 
voor 50-plussers om langer onafhankelijk te blijven en om sociale contacten op 
te doen. 
 
Vrijwilligerszorg 
Vrijwilligerszorg biedt hulp aan kwetsbare oudere inwoners in hun thuissituatie. 
Vaste vrijwilligers worden ingezet voor bijvoorbeeld: ondersteuning aan mensen 
met een chronische ziekte, lichamelijke beperking of iemand die eenzaam is. 
Inwoners én hun mantelzorgers kunnen een beroep doen op de vrijwilligerszorg.  
 
Zonnebloem Bergen 
De Zonnebloem streeft naar een samenleving waaraan mensen met een 
lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. Wij 
beogen dynamisch, zichtbaar en bekend te zijn in de Bergense gemeenschap en 
doen dit o.a. door op huisbezoek te gaan bij onze gasten en door het organiseren 
van activiteiten. 

Parochie Bergen 
De kerkgemeenschap is veel meer dan het gebouw. De kerk, de parochie, is de 
gemeenschap waar mensen (kunnen) samenkomen en waar iedereen welkom is. 
Mensen die samen een plek creëren om het leven te vieren, om te rouwen en om 
samen te kunnen zijn. Een plek waar we samen nadenken over de inhoud en de 
waarde van het leven.  
En waartoe het geloof je oproept tot verantwoordelijkheid, met name voor de 
kwetsbare en getroffen mensen. Vaak via woorden maar minstens zo vaak via 
daden: respecteer je naaste gelijk jezelf. 
 
Stichting Vincentius Bergen 
De stichting is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie die door 
armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening een structurele bijdrage wil 
leveren aan een beter leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. 
Zij draagt zorg voor de uitgifte van voedselpakketten in de gemeente Bergen en 
tevens verzorgt zij kerstpakketten voor inwoners die het niet breed hebben. 
Verder helpt zij bij acute noodsituaties als er geen financiële mogelijkheden zijn. 
 
Daarnaast zijn het team praktijkondersteuners 
van de huisartsenpraktijk en het sociaal team 
van de gemeente Bergen betrokken partners. 
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6. ANBI status 

Als een stichting een ANBI is, zullen sommige donateurs makkelijker geven, 
want: Giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de 
inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een 
ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen 
maximum. (Nb. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke 
schenkingen: donateurs moeten om voor 100% aftrek in aanmerking te komen ten 
minste 5 jaar achtereen ongeveer eenzelfde bedrag overmaken aan dezelfde 
organisatie. Vroeger moest een dergelijke schenkingsovereenkomst worden 
vastgelegd door een notaris. Nu is een overeenkomst tussen de schenker en het 
goede doel voldoende. Klik hier voor een aantal voorbeelden van schenkings-
overeenkomsten tussen donateur en het goede doel of kijk op de pagina van de 
belastingdienst. 

Nalatenschappen aan ANBI’s zijn vrijgesteld van successierecht. Vaak zien 
donateurs een ANBI-registratie als een vertrouwenwekkend soort van waarborg. 
Een ANBI moet immers voldoen aan een aantal eisen. 

 
6.1 ANBI-eisen (01-01-2021) 

Hoe? 

Besturen van verenigingen of stichtingen kunnen een ANBI erkenning aanvragen bij 
de belastingdienst. Klik voor de link naar het aanvraagformulier van de 
Belastingdienst. U moet een beleidsplan meesturen, in sommige gevallen de statuten 
en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. U krijgt uw ANBI status pas als 
uit de financiële gegevens van uw stichting blijkt dat u ‘het algemeen nut beoogt’.  
 

De belastingdienst heeft met ingang van 1 januari 2021 de wet- en regelgeving 
gewijzigd. 

Voor grotere ANBI’s geldt dat zij een standaardformulier moeten gebruiken voor de 
publicatie van hun gegevens. Tevens wordt aanbevolen om ook bij kleinere ANBI’s 
gebruik te maken van het formulier. Het niet voldoen aan de publicatieplicht kan 
leiden tot intrekking van de ANBI-status. Maximaal  een halfjaar na afloop van het 
boekjaar moet de informatie digitaal via internet (website / unieke url) openbaar zijn 
gemaakt. 

De standaardformulieren zijn te vinden op belastingdienst.nl/anbi, ook kan gebruik 
worden gemaakt van het erkenningspaspoort van het CBF (toezichthouder goede 
doelen). 

 

6.2 ANBI-status 

Goedkeuring ANBI door de belastingdienst: 25 november 2020 
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7. Buurtbus 

Het bestuur van de SWB heeft in 2018 de taak op zich genomen om een 
wensbus in onze gemeente aan het rijden te krijgen. Want….tijdens de eerste 
brainstormsessie met de partners, bij het invullen van de randvoorwaarden voor 
een betere samenwerking, stuitten wij gelijk op het probleem van bereikbaarheid. 
De gemeente Bergen omvat 5 dorpskernen waar van openbaar vervoer 
nauwelijks sprake is. Onze ‘deelnemers’ hebben een vervoersprobleem. 
 
In de maand juli heeft het SWB-kandidaten aangezocht om een nieuwe stichting 
op te richten. Juridisch heeft de Stichting Buurtbus Bergen op 8 augustus 2018 het 
levenslicht gezien en staat nu geheel los van de SWB. 
 
Deze Stichting Buurtbus Bergen (SBB) heeft als doel om bewoners met een 
sociale en/of fysieke beperking, van de kernen Afferden, Bergen, Nieuw Bergen, 
Siebengewald, Well en Wellerlooi de mogelijkheid te bieden om gebruik te 
maken van vervoer binnen het rijgebied. Bent u door omstandigheden minder 
mobiel en kunt u geen ander vervoer organiseren dan kunt u gebruik maken van 
de Buurtbus. Ook kunt u deelnemen aan uitstapjes of activiteiten. Zo kunt u in 
contact komen met andere buurtbewoners. 
 
De bedoeling is dat de buurtbus gemiddeld vijf dagen in de week gaat rijden voor de 
mensen in de dorpen van de gemeente Bergen die niet meer zelfstandig 
boodschappen kunnen doen of een activiteit willen bezoeken. Ook voor inwoners die 
zich eenzaam voelen is de bus een mogelijkheid om mensen te ontmoeten. Alles 
rondom de bus wordt georganiseerd door vrijwilligers, aangestuurd door één of 
meerdere coördinatoren. 

Mensen in rolstoelen kunnen helaas niet mee, dat vervoer is nl. te specialistisch en 
deze mensen hebben veelal een WMO- of WLZ-indicatie. De buurtbus is een 
aanvulling op het openbaar vervoer maar is zelf uitdrukkelijk géén openbaar vervoer 
en ook géén taxibedrijf. 

De buurtbus is een aanvulling op het openbaar vervoer maar is zelf uitdrukkelijk 
géén openbaar vervoer en ook géén taxibedrijf. Het is een initiatief van de SWB dat 
gerund wordt door louter vrijwilligers die niet in de avonduren/weekenden rijden. De 
bus rijdt in Afferden, Bergen, Nieuw Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi van 
deur tot deur en ook naar de volgende puntbestemmingen: Maasziekenhuis Boxmeer 
en VieCuri ziekenhuis Venray, NS stations Boxmeer en Venray en de 
verzorgingshuizen in Boxmeer, Gennep en Venray. De bus rijdt van maandag t/m 
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
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8. Stichting Vincentius Bergen en Voedselbank  

De SWB heeft an sich geen bemoeienis met de Stichting Vincentius Bergen   
maar binnen het speelveld van het welzijn van mensen en de voorziening in de 
eerste levensbehoefte van de mens is de nauwe samenwerking met deze 
vereniging niet weg te denken binnen onze leefgemeenschap. 
 
Als je het hebt over welzijnsbevordering in welke vorm dan ook dan kun je en 
mag je niet om de Vincentius heen.  
 
De Stichting Vincentius Bergen is een lokaal georganiseerde 
vrijwilligersorganisatie, die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke 
hulpverlening en vanuit het gedachtegoed van Vincentius, een structurele 
bijdrage wil leveren aan een goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de 
samenleving. 
 
Samenwerking 

Armoede is een relatief en complex begrip. We stellen vast dat armoede niet 
alleen over financiën van mensen gaat. Armoede bevat ook eenzaamheid, weinig 
of geen sociale contacten ervaren, geen activiteiten ondernemen, niet 
participeren in de maatschappij, aan de zijlijn staan, een slechte gezondheid 
hebben, enz. 
 
De SWB zet zich vanuit haar herijkte missie volledig in om partijen vanuit de 
welzijnsbevordering meer te binden. Door deze samenwerking krijg je overzicht 
en kun je gericht mensen gaan benaderen en ondersteunen, en uitdrukkelijk niet 
alléén in geldelijk opzicht. Pas dan kom je bij het gedachtengoed van Vincentius 
à Paulo. 
 
Voedselbank 

De voedselbank in Venray is in 2005 ontstaan uit particulier initiatief, met als 
doel de groeiende armoede te bestrijden door wekelijks voedselpakketten uit te 
delen aan mensen uit de regio. 
 
Om het voor de gebruikers van de voedselbank uit de omliggende plaatsen 
gemakkelijker te maken hun pakket op te halen, is er in oktober 2011 gestart met 
een uitgiftepunt in Bergen. Want ook in Bergen e.o. is armoede!  
Door uitbreiding met bovengenoemde verdeelpunten is besloten de naam 
Voedselbank Venray e.o. te veranderen in Voedselbank Limburg-Noord. 
 
Het transport van de pakketten en de uitgifte wordt in Bergen verzorgd door 
vrijwilligers van Vincentius Bergen. 
 
Het uitgiftepunt is gevestigd in het Ontmoetingscentrum van de Edith Stein 
kapel. 
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9. Samen tegen eenzaamheid 

9.1 Project Tablets voor ouderen 

Onderzoek                                                                                                             
Uit een onderzoek van de universiteit van Maastricht blijkt o.a dat onder 60-plussers 
een dringende behoefte te bestaan aan het ontwikkelen van digitale vaardigheden in 
de huidige ‘veelal ‘digitale samenleving. Nog te veel ouderen vertonen 
koudwatervrees richting deze onbekende digitale wereld. Dit heeft tot gevolg dat het 
deel van de bevolking dat het meest van internetgebruik kan profiteren, er het minst 
profijt van heeft. Die koudwatervrees wil Stichting Welzijnsbevordering Bergen voor 
de inwoners in de gemeente Bergen nu weg gaan nemen. Iedereen moet mee kunnen 
doen in de digitale samenleving anno 2020 en 2021.      

Uit gesprekken blijkt dat heel vaak mensen op oudere leeftijd het contact met 
hun omgeving missen. Kinderen wonen te ver weg, hebben het druk, etc. etc. 
Contact met de buren is er nauwelijks. De onbekendheid en het gemis aan 
digitale middelen zorgt ervoor dat de wereld om hun heen klein is/wordt. Door 
de lockdown vanuit de coronapandemie ervaart een groot deel van de wereld wat 
ouderen altijd al doormaken: minder sociale contacten. De SWB wil met een 
tabletproject de mensen in de gemeente Bergen weer dichter bij elkaar zien te 
brengen. Ook dat is een vorm van Noaberschap.    

Eenzaamheid                                                                                                                             
De coronamaatregelen hebben een grote impact op het welzijn en het gedrag van 
thuiswonende ouderen. Vooral de emotionele eenzaamheid (het gemis aan een hechte 
en intieme band met één of meerdere dierbare personen) is sterk toegenomen. 
Samenleven betekent dat wij er met elkaar voor moeten zorgen dat iederéén zich 
gewaardeerd en gehoord voelt en kan meekomen in de maatschappij. Want dit voedt 
gevoelens van verbondenheid en zelfwaardering. Digitalisering gaat dus over 
iedereen en ieders mate van kennis, kunde en behendigheid. 

Opleiden                                                                                                                                          
Maar liefst 72% van de ouderen hulp vraagt bij ‘internet’. In heel veel gevallen 
kunnen kinderen (43%) ouderen helpen met het gebruik. De SWB heeft ervoor 
gezorgd dat de doelgroep in de gemeente Bergen ook een beroep kan doen op de 
vrijwilligers van de computerclub van de KBO in Bergen. Deze vrijwilligers kunnen 
eveneens rekenen op steun van hun collega’s uit Siebengewald en Well. Daarnaast 
zijn vanuit de eigen gelederen van de SWB eveneens verschillende vrijwilligers 
bereid om van dit project een groot succes te maken. 
 
Partners 
Het startkapitaal voor de 1e tranche van 70 tablets werd door de gemeente Bergen, 
parochie H. Petrus, de Stichting Zevenwouden, en de Stichting Vincentius Bergen bij 
elkaar gebracht. Voor de financiering van de 2e tranche van wederom 70 tablets 
hebben wij in het Oranje Fonds en de Regiobank (lees: NH1816 en VoordeBuurt 
Fonds) onze partners gevonden. Beide partijen hebben een bijdrage geleverd aan de 
vitaliteit van ouderen binnen onze 5 dorpen. 
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9.2 Veilig fietsen in Bergen en omgeving (2021) 

Stichting Welzijnsbevordering Bergen, Stichting Buurtbus Bergen en KBO 
Bergen bundelen hun krachten. 

Doel 

Gezond bewegen in de buitenlucht en in elk jaargetijde Hoe kun je dat nou beter 
doen dan met een heerlijke fietstocht? Op de fiets geniet je met de wind door de haren 
maximaal van elk jaargetijde. Ouderwets fietsplezier dat is het motto. Maar..fietsen is 
niet zomaar voor iedereen weggelegd. Vaak kan het zelfs niet meer. Maar samen met 
een vrijwilliger of compagnon kan het met een Duofiets veilig, comfortabel en met 
maximale stabiliteit tot op hoge leeftijd en op een veilige manier. 

Project                                                                                                                               
Het is een vrijwilligersproject dat zich richt op het 'welzijn' van de mens. De 
ervaring leert dat de vierwieler veel reaties oproept: mensen zwaaien en maken 
complimentjes als u met de fiets voorbijkomt. Kortom, de berijders hebben veel 
plezier en de inspanning is eigenlijk meer ontspanning en daar gaat het toch om? 

Voor wie?                                                                                                                      
Voor iedereen die zich minder veilig voelt in het verkeer door bijvoorbeeld 
evenwichts-, concentratie- of andere problemen of beperkingen, is een 4wieler het 
vervoermiddel bij uitstek. 

Wat is er leuker dan samen te gaan fietsen op een stabiele fiets die niet kan omvallen, 
waarbij je gezellig naast elkaar zit en zonder al te veel inspanning van de omgeving 
kunt genieten? Op een Duofiets zit de bestuurder links, deze let op het verkeer en 
bedient en bestuurt de fiets. De bijrijder mag meetrappen (maar dat hoeft niet) en hij 
kan zijn eigen versnelling kiezen. 

Op een Duofiets kun je ook heel goed alleen fietsen: iemand ophalen en dan samen 
een tochtje maken en alleen weer terug.  

Vrijwilliger 
In Bergen slagen wij er steeds weer in om vrijwilligers te vinden. Onze vrijwilligers 
werken met als enig doel: bezorg jezelf en de ander een goed gevoel! 
Een fietstochtje met mensen die daar behoefte aan hebben, is een unieke aanvulling op 
de vervoersmogelijkheden in Bergen e.o. Dit gaan wij combineren met de logistieke 
planning van de Buurtbus. In bepaalde tijdvensters gepland en voor het overige op 
aanvraag of gewoon spontaan. 
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10. Mensen 

Mensen zijn het belangrijkste binnen een leefgemeenschap. Mensen die het werk 
daarbinnen mogelijk maken en de mensen waarvoor de werkzaamheden worden 
verricht. 

 
10.1 Bestuur SWB 

 
Bestuursleden Overige leden 

Dagelijks Bestuur (DB) Anneke Heijligers Afferden 
Martin Arntz Bergen (voorzitter) Jan van Triel Siebengewald 
Pierre Rutten Bergen (secretaris a.i.) Harry Steeghs Well 
Ton Roodbeen Bergen (penningmeester) vacature Wellerlooi 

 
Jan van Lin             beheer website (infrastructuur) 

 
Het bestuur van de vereniging is op gemeentelijk niveau georganiseerd. 
Correspondentieadres: Oude Bergse Heide 13 

    5854 RG Bergen L. 
Email: swbbergen@gmail.com.  
 
10.2 Stuurgroep OCB 

Deze groep bestaat uit de volgende leden: 
 
Martin Arntz Kees van Paassen Pierre Rutten 
Carlos Grol Wilma Philips Marian van Schilt 

Pastoor Jo Janssen 
 
 

10.3 Handboek Goed Bestuur 

 

Op 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 

Veel mensen zetten zich vrijwillig in voor hun vereniging of stichting. Bestuurswerk 
is nuttig en nodig. Daarom is het belangrijk dat de vereniging of stichting voldoet aan 
de wet. Zeker omdat na 1 juli 2021 sprake is van hoofdelijke persoonlijke 
aansprakelijkheid als er wat misgaat.  

Aanleiding WBTR  

Onduidelijke financiële transacties. Ondoorzichtige administraties. Opdrachten 
gunnen aan relaties. Of veel erger: malversaties. Je wilt er als bestuurder niet mee te 
maken krijgen. Om te waarborgen dat verenigingen en stichtingen netjes worden 
geleid, heeft de overheid de wetgeving aangescherpt. De Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en 
stichtingen te verbeteren. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, 
onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere 
ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.  
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Kans op problemen  
“Het gebeurt bij ons niet. Wij vertrouwen iedereen binnen de vereniging.” Dat kan zo 
zijn, maar de wetgever kijkt er wat anders naar. Helaas door ervaring is de overheid 
wijs geworden. Als zaken niet goed worden geregeld en vastgelegd, bestaat de kans 
op problemen. Soms met grote financiële en persoonlijke gevolgen.  

 Hoofdlijnen  

De WBTR gaat over:  

 Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.  

 De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.  

 Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.  

 Regels omtrent belangenverstrengeling.  

Procedures bij grote uitgaven of investeringen. 

 

Binnen de Stichting Welzijnsbevordering Bergen is e.e.a. helder weggeschreven in 
een Handboek genaamd: Goed Bestuur en in een protocol WBTR hetgeen door de 
bestuursleden is ondertekend. 

 

10.4 Maatschappelijk betrokken partners en contactpersonen  

      Samenwerkingsverbanden medio 2018 
 
Alzheimer café Miranda Fleuren 06-51107508 
KBO afd. Bergen Annie Clevers 0485-342060 
Maasduinen Staete Rosali van de Munckhof 06-20004841 
OCB Carlos Grol 06-26992053 
Parochie H. Petrus pastoor Jo Janssen 0485-341285 
Proteion Marij Voermans 06-52669242 
Samen in Beweging Dien van Dinter 06-27559088 
Stichting Vincentius Bergen Pierre Rutten 06-41913118 
Vrijwilligerszorg 
(mantelzorgondersteuning) 

Ida Basten / Eefke Lommen / 
Karin Holtermans 

06-52669450 
06-52669241 

Vrouwen Maasduinen Toos Hermsen 0485-342620 
Zonnebloem afd. Bergen Wilma Philips 06-53988466 
   
Gemeente Bergen Sociaal Team D. Kropman 
Huisartsen Praktijkondersteuners B. Linsen 

 

10.5 Communicatie 

Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen 
door op elkaars signalen te reageren. Het Latijnse woord “communicare” slaat 
terug op "iets gemeenschappelijk maken". 
 
Goed communiceren blijkt in de dagelijkse praktijk echter vaak heel moeilijk te 
zijn. Het is immers niet altijd even gemakkelijk om elkaar te begrijpen. Vaak 
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wordt ervan uitgegaan dat de zender (boodschap brenger) verantwoordelijk is 
voor een goede communicatie. Immers hij/zij dient ervoor te zorgen dat de 
ontvanger de boodschapt begrijpt door dit te toetsen. Desondanks is er elke dag 
weer sprake van miscommunicatie. De ontvanger heeft echter hierin ook een rol, 
hij/zij kan ook een wedervraag stellen, om verduidelijking te vragen. 

  10.5.1 Interne communicatie 

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gezamenlijk het dagelijks 
bestuur (DB). Aanvragen voor ondersteuning e.d. kunnen door alle leden in 
ontvangst worden genomen en dienen per direct naar het DB te worden 
doorgeleid. 
 
Het DB communiceert veelal per telefoon, WhatsApp en mail. De betreffende 
casus wordt onderling besproken en getoetst. Daarna wordt het besluit aan de 
aanvrager medegedeeld en zo nodig wordt direct tot actie overgegaan. 
 
Terugkoppeling vindt plaats in het gezamenlijke overleg. Dit overleg wordt ca. 
elke 3 maanden gehouden in het OCB te Bergen. Mocht het DB van mening zijn 
om een extra bijeenkomst in te plannen dan is hier altijd ruimte voor. 
 

10.5.2 Externe communicatie 

Juist bij externe communicatie is het van groot belang dat er goede afspraken 
binnen de Stichting Welzijnsbevordering Bergen worden gemaakt en dat deze 
worden nagekomen. 
 
Als er vanuit de media contact wordt opgenomen dient dit altijd via de voorzitter 
in behandeling te worden genomen. Indien wenselijk zal hij het item met het 
dagelijks bestuur voor bespreken. 
 
Het is heel belangrijk dat vanuit de Stichting met één mond wordt gesproken. 
In communicatie ligt ‘ruis’ nl. altijd op de loer. 
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11. Middelen   

Vanaf de oprichtingsdatum van de SWB is er jaarlijks een jaarrekening opgesteld 
met de daarbij behorende toelichting. 
 
Vanaf oktober 2015 maakt de financiële stroom vanuit het Ontmoetingscentrum 
Bergen (OCB) deel uit van de financiële verantwoording van de SWB. Dit vloeit 
voort uit de juridische samenwerking tussen de SWB en het OCB. 
 
Door de ontmanteling van de activiteiten die door de SWB werden gefaciliteerd 
was het wenselijk om de jaarrekening 2018 als uitgangspositie te kiezen. 
Hieronder geven wij dan ook jaarlijks inzicht in de actuele situatie: 
 
11.1 Jaarrekening 

Financiële situatie per 31 december 2020 
 
ACTIVA 
 
Liquide middelen: 
Rabobank xx.420   €   1.203 (Noaberschap) 
Rabobank xx.849   €      524 (SWB) 
Rabobank xx.688   €   7.956 (OCB) 
Kasgeld         OCB                         €        29 
Kasgeld  Kookgroep  €      202 
Te vorderen  Buurtbus  €      250 
 
Totaal activa    €  10.164 
 
PASSIVA 
 
Eigen vermogen   €  10.164 
 
Totaal passiva   €  10.164 
 
11.2 Exploitatie 

Inkomsten: Sponsoring   €  35.318,-- 
  Inkomsten OCB  €    5.675,-- 
      €  40.993,-- 
 
Uitgaven: Huisvesting     €   2.500,-- 
  Inventaris OCB    €   1.260,-- 
  Inkoop OCB     €   1.304,-- 
  Project Eenzaamheid (Noaberschap)  € 30.084,-- 
  Diversen     €   2.192,-- 
        € 37.340,-- 
  Overschot     €  3.653,-- 
              € 40.993,-- 
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11.3 Begroting 

 
De stuurgroep van het OCB regelt zelf haar eigen inkopen en derhalve ook de uitgaven. 
Het resultaat wordt echter door vertaald naar de financiële administratie van de SWB. 
 
Exploitatiebegroting 2021 
 
Inkomsten: Subsidie gemeente Bergen € 1.000,-- 
  Sponsoring   €    500,-- 
  Inkomsten OCB  €  4.500,-- 
      €  6.000,-- 
 
Uitgaven: Huisvesting     €   1.000,-- 
  Inkoop OCB     €   2.200,-- 
  Attentie sociaal zwakkeren   €   1.600,-- 
  Diversen     €      935,-- 
  Overschot     €      265,-- 
        €   6.000,-- 
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12. Ist situatie  

Door de uitgevoerde ontmanteling binnen de muren van Den Asseldonk in 2018 
heeft het bestuur van de SWB zich beraden over haar toekomst en haar 
bestaansrecht. Al snel werd de conclusie getrokken dat er rondom de 
welzijnsbevordering in de gemeente Bergen nog een heel terrein braak ligt. 
De betrokken partijen vanaf het eerste uur hebben intussen hun weg gevonden. 
Het dorpsblad de Fontein is ondergebracht in een zelfstandige stichting. De 
computerclub van de KBO bestaat uit een actieve en dynamische 
vrijwilligersorganisatie waar de SWB verder geen bemoeienis mee heeft.  
Dit geldt uiteraard ook voor de zorgorganisatie Proteion. 
 
Het Ontmoetingcentrum Bergen (OCB) valt juridisch gezien wel onder de SWB 
maar opereert als een zelfstandige entiteit met haar eigen financiële 
verantwoordelijkheid en waarbij de dagelijkse zaken door een stuurgroep worden 
behartigd. 
 
12.1 Nieuwe uitdaging 

Anno 2020 is het tijd voor de SWB om wederom een nieuwe uitdaging te zoeken 
en aan te gaan. In hoofdstuk 4 staat beschreven waaruit die nieuwe uitdaging 
bestaat. Een mooie klus om wederom als ‘verbinder’ te gaan opereren. 
 
Zo is er in de gemeente Boxmeer een Wijkleerbedrijf operationeel. Een 
samenwerkingsverband met het ROC. Leerlingen helpen mensen die niet over 
een WMO-indicatie beschikken maar wel hulp nodig hebben. Wij gaan 
verkennen of het mogelijk is om in de gemeente Bergen een steunpunt op te 
zetten. Een project wat perfect aansluit binnen de uitgangspunten van 
Noaberschap. 
 
12.2 Pilot 

Het idee bestaat om binnen de muren van het OCB een Repair Café op te zetten. 
Er staan diverse vrijwillige reparateurs klaar om gratis te helpen bij alle mogelijke 
reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair 
Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, 
kleding, fietsen, speelgoed, servies... alles wat het niet meer doet of kapot is, is 
welkom. De reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad. 

Door repareren te promoten, willen wij bijdragen aan het verkleinen van de 
afvalberg. In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets 
mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn. Helaas zit 
repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café willen we 
daar verandering in brengen. 

Het Repair Café is bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in 
contact te brengen en daardoor de sociale cohesie te bevorderen. Ook om te 
ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig 
zijn. Samen repareren kan leiden tot heel leuke contacten in de buurt of het dorp. 
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13. Toekomst (soll situatie)       

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In gewoon 
Nederlands: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Het idee is om deze 
elementen systematisch te analyseren om de toekomstmogelijkheden inzichtelijk 
te maken en kansrijke doelen te stellen. 
De sterke en zwakke punten betreffen de kenmerken van de stichting ten 
opzichte van de leefgemeenschap. De kansen en bedreigingen betreffen 
ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de markt, waar de woonkernen 
mee te maken hebben. 
 
13.1 SWOT – analyse 

 
Intern Extern 

Sterkten Zwakten 
-gemeentebrede vertegenwoordiging 
-kennisgebied bestuurders 

-geen afvaardiging uit Wellerlooi 

-onderlinge contacten (korte lijntjes) -Noaberschap nog onvoldoende 
 geland in de 5 dorpen 

-contacten met media 
-goeie website 

-Welzijnbrede samenwerking binnen   
de 5 dorpen (ieder voor zich) 

-financiële positie (gezond) *bereidheid om samen te werken 
  Vanuit de 4 dorpen (scepsis naar  
  het dorp Bergen) 

 
Kansen Bedreigingen 
-stimuleren contacten met partners -wijzingen wetgeving 
-nog meer contacten met ambtenaren -steeds meer kwetsbare mensen 
-uitbreiding taken (repair café) 
-aanpak eenzaamheid 

-verjonging bestuurstafel 

*bereidheid om meer samen te   
werken (gemeentebreed) 

-geen inkomsten buiten dorp Bergen 

 
Het begrip ‘SWOT-analyse’ klinkt mooier dan het is. Er ligt nauwelijks theorie 
aan ten grondslag. Het is een gezondverstandmethode die veel ruimte laat voor 
improvisatie.                                                                                                                              
Waar mogelijk leg je verbanden. Een kans maakt gebruik van de sterke punten 
en wordt zo uitgevoerd dat de zwakke punten worden weggenomen of 
gecompenseerd. 
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14. Activiteitenkalender 

Januari 
 
Februari 

 
Maart 

 
April 

 
Mei 

 
Juni 

-herijken van doel en missie 
-herijken van een beleidsplan  
 
Juli 

-veilig fietsen in Bergen en omgeving met de Duofiets 
 
Augustus 

-gesprek aangaan met sociaal team van de gemeente Bergen  
 
September 

-gesprek aangaan met de 5 dorpsraden i.c.m. Vincentius Bergen 
 
Oktober 

-gesprek bestrijden Eenzaamheid (op initiatief gemeente)                                             
-vrijwilligers werven voor OCB en Repair Café 
 
November 

-aanzoeken van nieuw bestuurslid uit Wellerlooi 
-gesprek aangaan met Seniorenraad (gemeentelijk niveau) 
*waar kunnen wij elkaar versterken 
 
December 

-jaarafsluiting vrijwilligers 
-attentie voor vrijwilligers 
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15. Bijlagen 

 
Privacy statement 

 
Privacyverklaring                                                                                 

Uw privacy is voor ons erg belangrijk. Daarom handelen 
wij volgens de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en gaan wij zorgvuldig 
om met de door u aan ons verstrekte gegevens. 

Stichting Welzijnsbevordering Bergen (SWB) is 
verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Heeft u vragen of opmerkingen over 
ons privacy beleid of een klacht (bekijk het 
klachtenreglement), dan kunt u contact met ons 
opnemen via swbbergen@gmail.com                                                                                                           
of telefoon 0641 913 118 

Via deze contactgegevens is ook de functionaris gegevensbescherming van de 
SWB bereikbaar. 

Inleiding 
De Stichting Welzijnsbevordering Bergen is een goed doel dat opkomt voor 
ouderen in de gemeente Bergen L. We bestrijden eenzaamheid en bevorderen 
zelfredzaamheid en empowerment. Deze privacyverklaring is van toepassing op de 
verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, deelnemers en relaties 
verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data 
verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van de Stichting 
Welzijnsbevordering  Bergen 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?   

De SWB vraagt om uw persoonsgegevens als u een relatie met ons aangaat, 
bijvoorbeeld als deelnemer, donateur of vrijwilliger, omdat u een actie voor ons 
voert of met een actie van ons meedoet, als u een petitie of steunbetuiging 
ondertekent, meedoet met een (social media) campagne of een product bij ons 
bestelt. 

De SWB kan contactgegevens verzamelen die u zelf verstrekt, zoals 
(bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, 
bankgegevens met betrekking tot transacties, donaties, aankopen of deelname, of 
gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt door het doen van een 
(eenmalige) gift of een aankoop of actiedeelname. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de relatie met u uit te kunnen voeren, om 
u op de hoogte te houden van onze activiteiten, voor marketingdoeleinden en om 
ons bestand van deelnemers, vrijwilligers en andere betrokken te vergroten. Om 
ons werk te kunnen doen hebben wij uiteraard fondsen nodig. Wij hebben daarom 
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een gerechtvaardigd belang tot het werven van (extra) fondsen. Dit doen wij mede 
via dataverrijking. 

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan de SWB, kunnen wij 
gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over gebruik van onze websites. 
Het gaat hierbij onder meer om de gegevens over de door u gebruikte apparatuur, 
de versie van het besturingssysteem en gegevens over het gebruik van onze 
website zoals het tijdstip dat u de site bezoekt en de pagina’s die u bekijkt. 
Hiervoor kunnen we cookies plaatsen op onze website. Een cookie is een bestandje 
dat op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een 
cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor u gemakkelijker 
maken, de kwaliteit van onze website testen, u gericht advertenties van onze 
campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via sociale media 
te delen. U kunt er zelf voor kiezen om de cookies niet te accepteren, de website 
blijft dan toegankelijk. Raadpleeg hier de cookieverklaring. 

Ook bekijken we hoe onze nieuwsbrief wordt gelezen door het bijhouden van het 
openings- en klikpercentage. Wanneer u ons volgt op sociale media, zoals 
Facebook, Twitter en LinkedIn, kunnen wij toegang krijgen tot een deel van uw 
persoonsgegevens. Om te zien wat sociale media platformen doen met 
persoonsgegevens, raadpleegt u de privacyverklaring van deze media. 
 
Welke persoonsgegevens verwerkt de SWB? 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen 
verwerken: 

 Voor- en achternaam 
 Bedrijfsnaam of organisatie 
 Geslacht 
 Geboortedatum 
 Geboorteplaats 
 Adresgegevens 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Gegevens over uw surfgedrag op onze websites en sociale media 
 Bankrekeningnummer 
 Financiële gegevens 
 Beeldmateriaal zoals foto’s en video’s 
 Gezondheidsinformatie 
 Interesses 

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig 

Wij bewaren uw gegevens zolang wij deze nodig hebben om de relatie met u te 
kunnen uitvoeren. Gegevens die wij nodig hebben om te voldoen aan wettelijke 
vereisten zoals die van de belastingwetgeving (7 jaar), bewaren wij zolang de wet 
dat voorschrijft. 

We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan 
hierboven beschreven 
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De SWB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan 
derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze relatie met u of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken 
in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een 
adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De SWB 
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.                                                                      
                                                                                                                                                            
Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, afmelden, klacht 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te 
(laten) verwijderen. Indien u toestemming heeft gegeven voor een specifieke 
verwerking van uw gegevens, dan heeft u het recht deze toestemming in te 
trekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door de SWB. 
                                                                                                                                                                           
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw bezwaar 
op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar swbbergen@gmail.com. 
                                                                                                                                                                       
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, stellen wij u 
een aantal vragen om dit vast te stellen. Mocht het niet mogelijk zijn om uw 
identiteit voldoende vast te stellen, dan vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van 
uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 
verzoek. 
                                                                                                                                                                       
Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wilt u geen e-mail meer 
ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuws van de SWB, dan kunt u 
zich afmelden via swbbergen@gmail.com. 
 
Bescherming van uw gegevens 
De SWB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft 
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op met ons op. 
 
Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De laatste 
versie van onze privacyverklaring treft u altijd aan op onze website: 
www.swbbergen.nl. De privacyverklaring is voor het laatst bewerkt op 12 februari 
2020. Aldus vastgesteld in de Bestuursvergadering van de SWB d.d. 12 februari 
2020. 

De voorzitter,       De secretaris, 

Martin Arntz       Pierre Rutten                                                                                                                
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AVG 

Protocol bij Privacy reglement Stichting 
Welzijnsbevordering Bergen (SWB) inzake bescherming 
persoonsgegevens Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 
 
 

1. Bevoegd 
Tot het beschikken over/inzien van het digitale bestand 
met persoonsgegevens van bestuursleden/vrijwilligers/gasten worden 
opgeslagen in elektronisch/digitale bestanden) zijn bevoegd de webmaster 
en de bestuursleden van de SBB. 
 

2. Klachten 
De vrijwilligers als ook derde(n) kunnen klachten over privacybescherming 
(gegevensbescherming) indienen bij het bestuur. Binnen 3 weken wordt 
door het bestuur mondeling dan wel schriftelijk op de klacht gereageerd. 
Hierbij kan het bestuur nadere informatie opvragen en aangeven hoe de 
klacht verder wordt afgehandeld. Vrijwilligers en derde(n) hebben de 
mogelijkheid om de klacht mondeling toe te lichten. 
 

3. Datalek 
Een datalek is een incident waarbij persoonsgegevens zijn betrokken die 
(mogelijk) zijn ingezien door onbevoegde(n) personen dan wel op 
onverklaarbare wijze zijn verloren geraakt. Een datalek wordt ten 
spoedigste door de webmaster gemeld bij het bestuur. Het bestuur 
beoordeelt of het datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Indien hier sprake van is meldt het bestuur (webmaster) 
het datalek binnen 72 uur. 
Het bestuur/de webmaster zorgt er dan voor dat zodanige maatregelen 
worden getroffen om de gevolgen van het datalek op te heffen/te beperken. 
 

4. Sociale media 
Voor het gebruik van sociale media, zoals kranten, tijdschriften, website, 
whatsApp, facebook, dan wel andere openbare  publicaties worden 
opgeslagen niet openbare persoonsgegevens niet gedeeld zonder vooraf de 
schriftelijke toestemming van betrokkene(n).  
Wordt een foto of film van een bestuurslid of vrijwilliger danwel gast op 
sociale media geplaatst, dan wordt altijd vooraf schriftelijke toestemming 
van deze persoon gevraagd. 
 
Aldus vastgesteld in de Bestuursvergadering van de SWB d.d. 12-2-2020. 
 
De voorzitter,      De secretaris, 
 
Martin Arntz      Pierre Rutten  
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WBTR 

Protocol t.b.v. het besturen van een Stichting 
 
Dit protocol is opgesteld omdat op 1 juli 2021 de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR) in werking treedt. 
Deze wet scherpt de positie en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt 
expliciet voor stichtingen en verenigingen. 
 
Doel 
Het is belangrijk dat het bestuur bespreekt wat ‘integer besturen’ inhoudt en hoe 
daar vervolgens de afspraken over vast te leggen. 
 
Wet 
De wet bepaald dat bestuur en besluitvorming binnen een stichting of vereniging 
duidelijk is omschreven en vastgelegd. Zie statuten c.q. huishoudelijk reglement. 
 
Stichting Welzijnsbevordering Bergen 
Dit protocol geldt voor de Stichting Welzijnsbevordering Bergen, ingeschreven in 
het handelsregister bij de KvK onder nummer 14128970. De stichting heeft haar 
zetel in de gemeente Bergen L. 
 
Bestuur 
-uitvoering 
*dagelijkse bestuurders (veelal: voorzitter, secretaris, penningmeester). 
 
-toezicht houden 
*niet uitvoerende bestuurders (overige bestuursleden).  
 
-integer besturen 
*besturen in de betekenis van onberispelijkheid, onkreukbaarheid, maar ook van 
eerlijkheid, transparantie, helderheid over eigen motieven en waarden. Het is een 
kenmerk - vaak impliciet - van de manier van samenwerken ("zo gaan wij met 
elkaar, met vrijwilligers en bedrijfsmiddelen om"). Integriteit kan concreet 
vertaald worden in regels, procedures binnen een vereniging of stichting. Maar 
bovenal blijkt integriteit uit het gedrag van bestuurders en vrijwilligers. 
Bestuurders vervullen hierbij een sleutelrol. Zij zetten de toon, scheppen cultuur en 
structuur en stimuleren hun vrijwilligers tot integer gedrag. Bestuurders dienen in 
staat te zijn om in complexe situaties tot een integer oordeel en besluit te komen én 
zij moeten bestand zijn tegen verleidingen. Integriteit is daarmee een onmisbare 
'competentie' van de bestuurders. 
 
Aansprakelijkheid 
Wat zijn de gevolgen voor hoofdelijke aansprakelijkheid van de 
bestuursleden? 
Een bestuurslid dient juist en correct te handelen conform de wet. Doe je dat niet 
dan bestaat er hoofdelijke aansprakelijkheid. 
Problemen kunnen ontstaan nadat er geen ‘goed bestuur’ plaats vindt. Dat 
impliceert dat een aantal zaken rondom financiën, aankopen, uitgaven, 
stemmingen, tegenstrijdig belang etc. goed worden geregeld en vastgelegd. 
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Een bestuur van een vereniging of stichting kan aansprakelijk gesteld worden voor 
de gemaakte schulden wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dit is 
vastgelegd in Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek. Wat onbehoorlijk bestuur 
precies is, wordt niet exact gedefinieerd in dit artikel. De praktische invulling van 
onbehoorlijk bestuur is namelijk per situatie verschillend. Doorgaans wordt dit 
ingevuld door jurisprudentie, actuele ontwikkelingen en literatuur over dit 
onderwerp. 

Enkele voorbeelden van onbehoorlijk bestuur van een vereniging of stichting zijn: 

 Het niet tijdig informeren van de toezichthouders over belangrijke 
zaken voor de stichting of vereniging 

 Het niet voldoen aan de gestelde eisen voor subsidies 

 Verwaarlozen van de boekhouding 

Wanneer een vereniging of stichting failliet verklaard wordt, dan kan de 
faillissementscurator het initiatief nemen om een bestuurslid aansprakelijk te 
stellen. De uiteindelijke uitspraak over de aansprakelijkheid van het bestuur, moet 
gedaan worden door een rechter. 
 
Wat zijn de gevolgen voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?                                                       
Als bestuurder van een vereniging of stichting kunt u uzelf beschermen tegen 
bestuurlijke aansprakelijkheid. We geven u een aantal tips: 

1. Richt een vereniging of stichting altijd op via notariële akte. 

2. Blijf binnen uw bevoegdheden. 

3. Wees scherp op het werk van collega-bestuurders. Aansprakelijk kan 
ook bestaan voor fouten die andere die andere bestuursleden maken. 

4. Sluit een verzekering af om uw privévermogen te beschermen. Zie 
hiervoor ook de rechtspersoon t.b.v. bestuurder in uw AVP 
(aansprakelijkheid verzekering particulier). 

 
Wanneer is er precies sprake van een persoonlijk belang? 
Als er een bestuurder in een situatie van belangenverstrengeling terecht komt mag 
hij/zij niet meebeslissen bij bestuursbesluiten over het betreffende onderwerp. 
 
Wanneer zijn de belangen tegenstrijdig? 
Het tegenstrijdig belang is de situatie dat een bestuurder van een stichting of 
vereniging bij een besluit een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 
belang van de stichting of vereniging. 
Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de bestuurder van de Stichting namens de 
Stichting een overeenkomst sluit met het bedrijf van zijn of haar partner, terwijl 
die overeenkomst (financieel) nadelig is voor de stichting of vereniging. 
 
Financiën 
De nieuwe wet is erop gericht om krantenkoppen als ‘De penningmeester van het 
kerkbestuur is er met de kas vandoor’ als strafbaar feit te voorkomen.’ 
 
Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder 
de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen 
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bevoegdheden overgedragen. Wij besluiten dat de penningmeester een mandaat 
heeft om zelfstandig uitgaven te doen tot een bedrag van maximaal € 2.500,-- Het 
dagelijks bestuur heeft een mandaat tot een bedrag van maximaal € 5.000,-- 
Uitgaven die dit bedrag overschrijden dienen aan het voltallige bestuur te worden 
voorgelegd. 
 
Toezicht conform de statuten dienen jaarlijks vóór 1 juli de jaarrekening (balans 
en staat van baten en lasten) te worden opgesteld en ter inzage aan alle bestuurders 
te worden gezonden. 
 
Beleidsplan het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert jaarlijks dit 
beleidsplan. Mochten er aanvullingen c.q. aanpassingen noodzakelijk zijn dan 
worden deze binnen een termijn van 3 maanden opnieuw aan het bestuur 
voorgelegd. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten 
werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen 
van de stichting en de besteding daarvan. 
 
 
Vastlegging 
Conform hetgeen in de statuten is vastgelegd zullen van alle vergaderingen notulen 
worden opgemaakt en vastgesteld. Zo kan het bestuur ook besluiten om een of 
meer reglementen vast te stellen. 
 
Conformeren 
Onderstaande bestuursleden van de Stichting Welzijnsbevordering Bergen hebben 
in hun vergadering van dd mm jjjj kennisgenomen van dit protocol en verklaren 
zich hieraan te conformeren.  
 
Voorzitter  Martin Arntz 
       
Secretaris  Pierre Rutten 
 
Penningmeester Ton Roodbeen 
      
Overige leden  Anneke Heijligers 
        
   Harrie Steeghs 
 
   Jan van Triel 
 
Aldus ondertekend te Nieuw Bergen 
 
 
 
      dd mm jjjj______________________ 
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Concept visienota project OCB 

 
Bergen; 25-04-2015. 
 
Concept visienota betreffende doelstelling en doelgroep 
van “Het ontmoetingscentrum Bergen”. 
 
Basisdoelstellingen zijn;  

 Het bevorderen van maatschappelijke participatie bij de bezoekers en hun 
ingangen geven zich deelgenoot te voelen van een levende gemeenschap.  
Echter, om een participatiegevoel te krijgen, hebben mensen een sociaal 
netwerk nodig. Zonder sociaal netwerk zijn mensen eenlingen en voelen 
zich niet betrokken op anderen.  
Daarom stelt het “Ontmoetingscentrum Bergen” zich ten doel mensen te 
helpen een sociaal netwerk om zich heen te creëren en/of te uit te bouwen.  
De doelstelling is dus gericht op “welzijn” van het individu door het 
bevorderen van de sociale cohesie. Mensen in contact brengen met elkaar 
is een belangrijk middel daartoe. 

 
 In het “Ontmoetingscentrum Bergen” kunnen bewoners van Bergen 

binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje, het organiseren van een 
groepsactiviteit, ideeën uitwisselen over creatieve en/of educatieve 
activiteiten. 
 
Doelgroep. 

 
 Ontmoetingscentrum Bergen” is een vrijwilligersproject, dat zich tot doel 

stelt mensen te ondersteunen in hun behoefte aan contact en het uitbouwen 
van hun individueel sociaal netwerk. Deze ondersteuning is laagdrempelig 
en uitnodigend van opzet.  
 

 “Ontmoetingscentrum Bergen” kiest ervoor geen doelgroep te benoemen 
en daarmee dus ook geen mensen uit te sluiten.  
Wel is duidelijk, dat mensen in een afhankelijkheidspositie, die 
professionele ondersteuning vereist, slechts aanwezig kunnen zijn, 
indien de professionele ondersteuner daadwerkelijk aanwezig is. 

 
 Gezien de mogelijke gemêleerde groepssamenstelling zal selectief 

omgegaan worden met storingseffecten in gedrag. 
 



 

32 

 De vrijwilliger heeft de rol van gastvrouw/gastheer en is vooral 
voorwaarde scheppend bezig (mogelijkheden aanbieden en/of 
vergroten).   

           Het Ontmoetingscentrum kent geen therapeutische doelstellingen, is  
niet gericht op professionele hulpverlening en biedt geen fysieke en/of 
psychische hulpverlening.  

 
 De vrijwilliger van het Ontmoetingscentrum zal verder een rol kunnen 

spelen in het signaleren en het eventueel melden van een individueel 
knelpunt. Echter alleen als betrokkene hiermee instemt. Het signaleren bij- 
en doorverwijzen naar een professionele hulpverlener of instantie 
(eventueel WMO) kan dan een optie zijn 

 
Werkwijze vrijwilligerswerk. 
De keuze geen doelgroepen af te bakenen en de plaatselijke behoefte 
aan contact op zich af te laten komen, betekent wel, dat onverwachte en 
soms ongewenste situaties zich kunnen aandienen. 
Dit houdt in, dat de vrijwilligers vanaf het begin intensief met elkaar 
moeten communiceren. Vragen als; hoe ga ik hiermee om en kunnen 
(willen) wij dit hanteren, moeten dan uitgesproken en onderling 
uitgewisseld worden. 
 
Dit betekent, dat de vrijwilligersgroep op inhoud moet worden gecoacht 
en opgedane ervaringen onderling moeten worden uitgewisseld 
(lerendeweg). Een groepsleid(st)er met een coachende en 
coördinerende taakstelling zal een noodzaak zijn. 
 
 
 
Kees van Paassen 
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Activiteitenkalender (voorbeeld) 

 
Stichting Welzijnsbevordering Bergen  activiteitenkalender 

wie wat waar hoe laat wanneer 
    november december 
Alzheimer café lezing/workshop MS 19.00-21.00 dinsdag 20 dinsdag 18 
Foooocus  Mosaïque    
KBO Bergen fietsen 0485-342112 13.30 dinsdagen dinsdagen 
 dansen DA 14.00-17.00 woensdag  woensdag  
 volksdansen DA 09.15-10.15 donderdagen donderdagen 
 sjoelen DA 10.00-12.00 maandagen maandagen 
 koersballen DA 14.00-15.30 maandagen maandagen 
 darten DA 19.00-21.00 donderdagen donderdagen 
 Inloop -

Computerclub 
DA 
DA 

13.45-16.00 
19.00-19.30 

woensdagen 
dinsdagen 

geen inloop 
geen inloop 

 kienen DA 14.00-17.00 donderdag  donderdag  
Maasduinen Staete maasduinen tref MS 15.00-17.00 zondag 4 zondag 2 
 mag ik deze dans MS 18.45-21.30 vrijdag 16 vrijdag  21 
OCB vrije inloop Edith Stein 10.00-16.00 di-wo-do di-wo-do 
 samen eten Edith Stein 12.30-13.30 

12.30-13.30 
dinsdagen  
dond.dag 1 

dinsdagen 
dond.dag 13 

 thema  middag Edith Stein     
Parochie H. Petrus H. Mis Edith Stein 10.30- zondagen zondagen 
 H. Mis Heukelom 17.00 zaterdagen zaterdagen 
 St. Maarten Petrus Kerk 18.00 zaterdag 10  
 Oudejaarsviering Edith Stein 17.00  maandag 31 
Proteion dagbesteding DA 08.45-16.45 ma-wo-vr ma-wo-vr 
Samen in 
beweging 

sport en spel DA 16.00-17.00 maandagen maandagen 

 sport en spel DA 19.00-20.00 maandagen maandagen 
 yoga Bergen MS 09.00-10.00 maandagen maandagen 
 yoga MS MS 10.15-11.15 maandagen maandagen 
 bewegen op muziek MS 09.30-10.30 dinsdagen dinsdagen 
 bewegen op muziek MS 10.30-11.30 dinsdagen dinsdagen 
 gymnastiek Bergen DA 09.00-10.00 donderdagen woensdagen 
 gymnastiek Bergen DA 10.15-11.00 woensdagen woensdagen 
 dansen Bergen DA 09.15-10.15 donderdagen donderdagen 
 gymnastiek MS MS 10.15-11.15 vrijdagen vrijdagen 
 blij(f)  fit MS 10.30-11.30 donderdagen donderdagen 
Vrijwilligerszorg      
Stichting 
Vincentius Bergen 

armoedebestrijding     

Zonnebloem 
Bergen 

toneelvoorstelling Klaproos  woensdag 7  

 winkelochtend Nijmegen  dinsdag 20  
 Concert voor 

jong en oud 
MS  donderdag 

22 
 

Op eigen initiatief 
(start driesprong 
Bargapark) 

samen wandelen 
“begeleiding” 
06-52669241 

witte 
bankjes 

13.15-14.00 ma t/m vr ma t/m vr 

DA = Den Asseldonk        /          MS = Maasduinen Staete 
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Concept visienota project Noaberschap 

       Bergen, 18 mei 2019 
Visienota “ project Noaberschap”.  
 
In deze nota beschrijven wij waar gaan we voor? 
Wat de toekomstdroom van de Stichting 
Welzijnsbevordering Bergen is en welke bijdrage 
deze stichting aan de maatschappij wil leveren. 
 
Basisdoelstellingen zijn: 

 Het voor de burgers van de gemeente Bergen 
mogelijk maken om bij een meldpunt c.q. infopunt hulp en ondersteuning 
te vinden om toegang te krijgen tot hun rechten. 

 De veranderingen in onze samenleving gaan snel. De maatschappij wordt 
complexer en de overheid verwacht van burgers dat zij eerst voor zichzelf 
zorgen voordat zij hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Dit stelt hoge 
eisen aan de burgers. Het uitgangspunt, dat burgers zelfstandig zijn en goed 
in staat zijn om zichzelf de toegang tot informatie te verschaffen gaat lang 
niet voor iedereen op. 

 In het infopunt “Samen Doen” kunnen bewoners van de gemeente Bergen 
terecht met al hun vragen. Bewust is gekozen om zitting te houden in de 
bibliotheek, op ‘neutrale’ grond kan men in gesprek gaan met vrijwilligers. 
De vrijwilliger gaat op een prettige wijze met u in gesprek, hij/zij luistert 
goed naar welke vraag u heeft en probeert de vraag te beantwoorden of 
neer te leggen waar deze opgepakt wordt. 
 
Doelgroep 

 “Samen Doen” is een vrijwilligersproject, dat zich tot doel stelt mensen te 
ondersteunen die ‘vast’ lopen in de wet- en regelgeving. Die zich niet meer 
serieus voelen genomen en die het gevoel hebben van het kastje naar de 
muur te worden gestuurd. Onze ondersteuning is laagdrempelig en 
uitnodigend van opzet.  

 Een team van vrijwilligers staat klaar om dit juist te kunnen beoordelen c.q. 
in te schatten en om u met raad en daad bij te staan.  
 
Problematiek 

 Vragen rondom diaconie, financiële aspecten, fiscale aspecten, juridische 
aspecten, maatschappelijke aspecten, zorg aspecten (w.o. verpleegkunde) 
etc. zullen door het team worden opgepakt. Dit team heeft ruime ervaring 
en neemt u bij de hand om de vraag op te lossen door het benutten van 
elkaars talenten en netwerken. 

 
Samen sterker 
De volgende partijen zijn een alliantie aangegaan: 

 Stichting BiblioPlus (Taalhuis Bergen) 
 Stichting Goederenbank Bergen 
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 Stichting Leergeld DE Stuwwal 
 Stichting Zevenwouden 
 Stichting Vincentius Bergen 
 Stichting Voedselbank Limburg-Noord 
 Stichting Welzijnsbevordering Bergen 
 Vereniging Humanitas 
 Sociaal Team gemeente Bergen 

 
Juist door de samenwerking wordt de basis gelegd voor het welzijn en zorg 
voor jong en oud. 

 
Profiel Vrijwilliger    

Jouw rol als vrijwilliger 
Je bemenst het Samen Doen infopunt in de bibliotheek te Nieuw Bergen. Je 
ontvangt mensen en gaat op een prettige wijze met hen in gesprek. Je luistert 
goed naar welke vraag iemand heeft en probeert deze vraag te beantwoorden 
of neer te leggen waar hij opgepakt wordt. Dit kan bijvoorbeeld bij een 
professionele of vrijwilligersorganisatie in de gemeente Bergen zijn.  
 
We zoeken: 

 Iemand met empathisch vermogen 
 Die bereid is om zich de sociale kaart van de gemeente Bergen eigen te 

maken 
 Die 1 of 2 dagdelen (per maand) aanwezig is bij het Samen Doen infopunt 
 Die integer, accuraat en flexibel is 
 Die op een natuurlijke manier kan uitnodigen tot gesprek, een praatje kan 

maken. kortom: communicatief vaardig  
 Die signalen opvangt en deelt met de betreffende organisaties 
 Die bereid is om regelmatig deel te nemen aan een overkoepelend overleg 
 Die oprecht interesse in mensen heeft en het leuk vindt om mensen te 

helpen. 
 
Wij bieden: 

 Een leuke en leerzame omgeving 
 Afwisselend vrijwilligerswerk  
 Contact met burgers en organisaties 
 Ontmoetingen met veel verschillende mensen 
 Een nieuw project, waaraan je mag mee werken om het verder te 

ontwikkelen. 
 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Je werkt met een kwetsbare doelgroep, dus vragen wij om een VOG bij 
aanvang van het vrijwilligerswerk. De kosten hiervoor worden vergoed. 
 
Toekomstdroom 
In de gemeente Bergen hebben mensen het gevoel dat zij er bij horen, overal 
met hun vragen terecht kunnen en dat er meer naar elkaar wordt omgekeken.  
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De vrijwilligers die zich inzetten binnen 
het project Samen Doen werken juridisch 
onder de paraplu van de Stichting 
Welzijnsbevordering Bergen (SWB) maar 
handelen vanuit een eigen entiteit en 
worden aangestuurd vanuit een 
stuurgroep met een eigen 
beslissingsbevoegdheid. 
 
 
 

Wij werken met een vrijwilligersovereenkomst met duidelijke afspraken en 
voorwaarden. 

 
 
 

Nieuw Bergen 
Pierre Rutten 
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