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Doel van het document 

Alle betrokkenen van de Huiskamer, donateurs, sponsoren en geïnteresseerden worden met dit 

jaarrapport geïnformeerd over de activiteiten in de Huiskamer over het jaar 2015 en 2016. 

Beschreven periode 

Januari 2015 t/m december 2016 
 
Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) bestaat uit. 
Wim van Miltenburg,   voorzitter tot juli 2015 en is daarna opgevolgd door Gé Droog. 
Sonja van Smoorenburg,  secretaris 
Jan Tersteeg,    penningmeester 
Mia Vork,    2015 coördinator en 2016 geen bestuurslid maar adviseur. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de vrijwilligers, de financiën en activiteiten in de huiskamer. 
 

 
Inleiding 
Na 3 jaar voorbereiding van het project kleinschalige woonzorg Noorden is het project omgezet in een 
Stichting Huiskamer Noorden. 
Eind 2012 zijn 7 zorgappartementen van het project Schippersbrug opgeleverd en door de 
Woningstichting Nieuwkoop verhuurt aan 7 mensen met een zorgvraag, uit Noorden. 
Het 8e appartement is ingericht als Huiskamer. 
De inrichting van de Huiskamer is mogelijk gemaakt door veel donaties, sponsoring en hulp van 
vrijwilligers. 
Op 4 jan 2013 is de huiskamer gestart en begin april is de huiskamer onder grote belangstelling 
feestelijk door de Burgemeester van Nieuwkoop geopend.  
Door de inzet vele vrijwilligers is de Stichting Huiskamer Noorden een succes geworden. 
 
Activiteiten in de huiskamer 
In de huiskamer ligt een agenda waarin alle activiteiten, namen van de vrijwilligers, gasten en 
bijzonderheden worden vermeld. 
 
Van maandag tot en met vrijdag is de Huiskamer open voor alle mensen die behoefte hebben 
aan contact en gezelligheid. 
Door een aantal vrijwilligers wordt dagelijks enkele verse maaltijden bereid en vanaf de eerste dag 
eten mensen mee. In de ochtend en middag zijn er gastvrouwen en is men welkom voor een kopje 
koffie/thee een praatje. In de avonden wordt vaak met elkaar spelletjes gespeeld. 
 
 
Wekelijks worden onderstaande activiteiten aangeboden 

 maandagmiddag;  handwerken onder leiding van een deskundige vrijwilliger 

 dinsdagmiddag: ·· kleuren voor senioren 

 dinsdagavond:  bridgeles 

 woensdagmiddag:  klaverjassen  

 vrijdagavond:   spelletjes 

 wisselende dagen:  sjoelcompetitie 
 
 
Maandelijks 
Op zaterdagen zijn de volgende bijzondere bijeenkomsten geweest 

1. Verhalen over bekende mensen van Noorden door Kees Vork met daarna pannenkoeken 
eten. 

2. Lezing over Fit blijven door Hennie Toonen. 
3. Lezing over het werkbezoek in Kenia van Irene Tersteeg met aansluitend pannenkoeken eten. 
4. Presentatie omtrent mogelijkheden rondom overlijden door Uitvaartondernemers Peter 

Leliveld en Annelies Meijer inclusief bezoekmogelijkheid verzorgingsruimte/opbaarruimte. 
5. Kerststukjes maken. 

Op de dinsdagochtenden wordt 1x in de 6 weken een Bingo georganiseerd. 



Ook is er binnen het Huiskamerproject in 2016 een sjoelcompetitie gestart. 
 
Op 2e  Paasdag is door een kookster een Paasdiner gekookt en 13 mensen hebben genoten van  dit 
heerlijke diner Met Kerst is op 2e Kerstdag een uitgebreide 4 gangen menu bereid en 16  mensen 
hebben genoten van dit zeer uitgebreide en heerlijke Kerstdiner en het gezellig samen zijn. 
De VVE van het gebouw Schippersbrug heeft de jaarvergadering in de huiskamer georganiseerd. 
Een bewoner van een zorgappartement heeft gezellig haar verjaardag in de Huiskamer gevierd. 
 
 
Vergaderfrequentie bestuur 
Het bestuur komt 1x in de 2 maanden bij elkaar. Dit jaar is veel aandacht besteed aan het overdragen 
van de taken van de coördinator aan de vrijwilligers. 
 
Bijeenkomsten bewoners zorgappartementen 
Er is een bijeenkomst geweest met de bewoners waar aandacht was voor behoefte aan mantelzorg. 
In december 2015 is een open dag georganiseerd. Veel mensen uit Noorden en omgeving hebben 
uitleg gekregen over de functie van de Huiskamer. Ook is een zorgappartement opengesteld voor 
bezichtiging, daar was veel interesse voor. 
 
Het communicatie plan 
Onderstaande activiteiten zijn uitgevoerd. 

 Website werd wekelijks bijgehouden  

 Informatiekast in galerij Schippersbrug werd wekelijks bijgehouden 

 Donateurs brief opgesteld 

 Witte weekblad n.a.v. opbrengst Waimbaji 

 Weekbrief/Nieuwsbrief naar bewoners zorgappartementen en vrijwilligers 

 Menu en activiteiten werden wekelijks op de website geplaatst 

 PR activiteiten via de media gecommuniceerd 
 
 
 
 
 
 
 
Financiën 
SHN verwerkte alle financiële gegevens in een boekhoudprogramma. SHN heeft een financieel 
overzicht gemaakt en een begroting voor 2015/2016 opgesteld. Het verslag is te vinden in het 
financieel jaar overzicht.  
Door de extra inkomsten van de opbrengst Waimbaji 2700 euro en de gevulde koeken en 
eierkoekenactie konden weer investeringen worden gedaan, zoals in de nieuwe kookplaat. 
Door de subsidie van de Rabobank is een elektrische Duofiets aangekocht en zijn de deuren van het 
gebouw voorzien van automatische deuren. 
 
 
Sponsorplan 
In februari is in samenwerking met Bakkerij Tersteeg een succesvolle eierkoeken- gevulde actie 
georganiseerd. 
Door het grote succes is besloten om deze actie jaarlijks te organiseren. 
Het enorme bedrag dat Waimbaji heeft opgehaald bij hun concert in de Kerk hebben we gebruikt om 
een grote wens van onze kook-vrijwilligers kunnen honoreren, We hebben 
 De oude kookplaat vervangen door een nieuw grotere kookplaat met afzuigkap. 
Bij de Rabobank is een donatie aangevraagd voor een duofiets en automatische deuren in het 
gebouw. Beide aanvragen zijn gehonoreerd. In 2016 is de duofiets in gebruik genomen en i.s.m. de 
club50plus Noorden is de duofiets in 2016 regelmatig verhuurd. 
Bij een actie van VSB projectfonds heeft het bestuur zijn best gedaan om geld op te halen. Daarvoor 
zijn zij met een aantal vrijwilligers naar Den Haag gereden om het Huiskamerproject te promoten. 
Bij de Rotary en Lionclub van Nieuwkoop zijn we uitgenodigd om een bijdrage van hen in ontvangst te 
nemen. Zij zoeken een vrijwilliger voor de coördinatie van de verhuur van de duofiets. 



Een aantal deelnemers van de huiskamer heeft deelgenomen aan een geslaagde uitgangsdag naar 
de dierentuin welke gesponsord werd door firma van der Peet uit Nieuwkoop. 
Ook heeft het Huiskamerproject in 2015 en 2016 meegedaan aan de sponsoractie van JUMBO 
Nieuwkoop. 
 
Zorgappartementen 
Een van de eerste bewoners is in 2015 overleden. Hij heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen van 
de vrijwilligers van de Huiskamer. Ook werd zijn eten bij hem thuis gebracht. 
Het appartement werd op korte termijn weer verhuurd. 
Tevens is er in 2016 een bewoner van een zorgappartement overleden, ook op deze plek woonde op 
korte termijn een nieuwe bewoner.  
De verjaardagen worden met elkaar gevierd en is persoonlijke aandacht voor iedereen. 
Bij ziekte wordt op verzoek de maaltijd bij de bewoner gebracht. 
Wekelijks krijgen de bewoners van de zorgappartementen een nieuwsbrief en een menu. 
Tussen de vrijwilligers en familie worden afspraken gemaakt over het elkaar informeren.  
 
 
Bezoekers Huiskamer 
Van maandag tot en met vrijdag genieten gemiddeld per dag 8 mensen per dag van de heerlijke 
maaltijd. 
Aan de maandelijks georganiseerde activiteiten nemen rond de 20 mensen deel. En deelnamen aan 
de wekelijkse activiteiten wisselt tussen de 6 en 12 mensen. 
Gemiddeld bezoeken 75 mensen per week  de Huiskamer. 
 
Vrijwilligers 
De groep van 46 vrijwilligers zijn erg enthousiast. De kooksters genieten van het bereiden van de 
maaltijd. En het eten wordt daarna smakelijk en met veel plezier genuttigd. Alle kooksters zijn op de 
hoogte van de HACCP regels. Het aantal mensen dat dagelijks mee eten varieert.  
Inmiddels hebben ook gasten uit de omgeving van Noorden de Huiskamer gevonden. 
De overige vrijwilligers zetten zich in om alle gasten naar het zin te maken en ook organiseren zij extra 
activiteiten. 
Het rooster van de vrijwilligers wordt maandelijks opgemaakt en wekelijks aan de vrijwilligers gemaild. 
De vrijwilligers worden door middel van mededelingen op de hoogte gebracht van de veranderingen 
en aanpassing in de huiskamer. 
De vrijwilligers maken de huiskamer schoon volgens een schoonmaakrooster. 
Eén vrijwilliger houdt wekelijks de in- en uitgaven bij en verwerkt dit in een boekhoudprogramma 
waardoor de financiën overzichtelijk en transparant zijn. 
Naast de vaste vrijwilliger hebben ook stagiaires van verschillende middelbare scholen hun stage uren 

in de Huiskamer ingevuld. 

 

Om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd. 

In 2015 hebben de vrijwilligers uitleg gekregen over een hand- en voetmassage en dat ook bij elkaar 

geoefend. De bijeenkomst in december stond in het teken van een feestelijk afscheid van Mia in de 

functie van coördinator. De taken van deze functie zijn verdeeld over het bestuur en de vrijwilligers. 

Mia blijft als vrijwilliger het rooster bijhouden en Anja Potter heeft als administratieve ondersteuner de 

wekelijkse communicatietaken overgenomen.’ 

In november 2016 is Sint-Piet langs geweest om alle vrijwilligers te bedanken tijdens en gezellige 

bijeenkomst, voor hun geweldige inzet en kregen als dank een doosje chocoladebonbons. 

Tijdens deze bijeenkomst is ook stil gestaan bij het vertrek van onze secretaresse Sonja van 

Smoorenburg, die en aantal jaren, met veel zorg en toewijding deze functie heeft vervuld. 

Per januari 2017 zal Inge Melissen de functie over gaan nemen 

Sonja blijft nog wel betrokken bij de Huiskamer en zal zich inzetten als facilitair medewerker.  

 



Contact andere verenigingen 

Club 50 plus Noorden: In de Rietzanger wordt regelmatig informatie opgehangen over de activiteiten 

in de huiskamer daardoor blijven ze betrokken bij het huiskamerproject. En deze club heeft de verhuur 

van de duofiets op zich genomen. 

Het Huiskamerproject is nauw betrokken bij het initiatief van de gemeente Nieuwkoop om de 

samenwerking van de verschillende verenigingen te promoten. 

Naast de samenwerking met Club 50 plus Noorden is er ook overleg met voetbalvereniging NSV in 

Noorden om op financieel gebied afspraken te maken. 

Tom in de Buurt: Een organisatie die door de Gemeente is aangesteld om aandacht te geven aan 

mensen met een hulpvraag. 

 
Planning 
In 2016 is verder aandacht besteed aan het verdelen van de taken van de coördinator. Daardoor is 
deze functie in 2016 komen te vervallen.  
In 2017 wordt de bestuursfunctie van secretaris overgedragen aan Inge Melissen. 
Omdat in 2018 de subsidies van de Gemeente Nieuwkoop en van WSN komen te vervallen zal in 
2017 aandacht besteed worden aan het aanvragen van subsidie bij verschillende organisaties. 
 
 

 

 


