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Jaarverslag 2015 / werkplan 2016 
 
 

Voorwoord 
 
Voor u ligt jaarverslag 2015  / werkplan 2016 van de Stichting Actief 
Rijnwoude. We kijken terug naar het afgelopen jaar en blikken vooruit op 
2016. 

 
Stichting Actief Rijnwoude heeft opnieuw een enerverend jaar achter de rug. 
Een jaar van vernieuwing en vooruitgang. Inmiddels hebben we een langdurige 
subsidierelatie met de gemeente Alphen aan den Rijn: na een éénmalige 
subsidie in het voorjaar van 2015 hebben wij in het najaar te horen gekregen 
dat wij ook in 2016 in aanmerking komen voor subsidie. 
 
Stichting Actief Rijnwoude heeft het afgelopen jaar de organisatie verder 
uitgebreid, is gestart met het opzetten van een aantal nieuwe diensten, heeft 
de doelgroep gewijzigd en heeft een nieuwe missie en visie ontwikkeld. 
Daarnaast is het tarief van de Actief Pas gehalveerd: € 10,-- bij een nieuwe 
aanmelding / € 20,- bij verlenging. 
 
Stichting Actief Rijnwoude is nu een algemene voorliggende voorziening voor 
alle inwoners van (voormalig) Rijnwoude vanaf 18 jaar waarbij de nadruk blijft 
liggen op ouderen en kwetsbaren. De werkzaamheden die aangeboden worden 
liggen op het primaire operationele proces en hebben altijd te maken met 
interacties tussen inwoners onderling of inwoners met organisaties die te 
maken hebben met de informele sociale infrastructuur van Rijnwoude. 
 
De werkzaamheden staan altijd in het teken van onze missie en visie: 
Inwoners van (voormalig) Rijnwoude ondersteunen bij het zo lang mogelijk 
zelfstandig functioneren, op hun eigen manier, in hun eigen omgeving. Dit 
doet Actief Rijnwoude  door het aanbieden van allerlei diensten en activiteiten 
waarbij inwoners zowel consument als producent (activering / participatie) 
zijn. 
 
Stichting Actief Rijnwoude is een belangrijke organisatie voor de (1e lijns) 
lokale professionele geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg zoals bv. TOM 
in de buurt en de huisartsen. In 2015 zijn we gestart met kennismaking en 
samenwerkingsafspraken. In 2016 gaan we dit verder uitbreiden. 
 
Natuurlijk zullen wij in 2016 ook onze dienstverlening verder gaan uitbreiden.  
 

− In samenwerking met een aantal belangrijke organisaties gaan wij een 
Maatschappelijke Beursvloer Rijnwoude organiseren. 



                                                                
 

 

Stichting Actief Rijnwoude, Rabobank: NL67 RABO 0108 5728 89 te Hazerswoude, BTW nummer 8531.46.639 
KvK 58704272 Postadres: Ambachtsplein 18, 2391 BD Hazerswoude, 06-23328302 
www.actief-rijnwoude.nl 

 

− We gaan bijeenkomsten organiseren specifiek voor alleenstaanden 
(‘Samen is veel leuker’) 

− We gaan het z.g. “lunchwandelen” opzetten in de kernen Hazerswoude-
Dorp en Benthuizen. 

− We gaan de welkomstpas, een samenwerkingsproject met Habeko 
Wonen uitzetten. 

− We gaan de sociale kaart van Rijnwoude, onderverdeeld in de 4 kernen, 
opzetten en onderhouden. 

− We gaan de activiteiten agenda (UIT-agenda) van Rijnwoude, 
onderverdeeld in de 4 kernen, opzetten en beheren. 

− We gaan inwoners van Rijnwoude kennis laten maken met een aantal 
sporten waarbij ze de gelegenheid wordt gegeven via een stempelkaart 
‘op maat’ deze sporten te beoefenen (samen sporten / samen 
bewegen). 

 
 
Peter Remerij,  
voorzitter Stichting Actief Rijnwoude. 
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Organisatie 
 
Stichting Actief Rijnwoude heeft een bestuur wat bestaat uit 3 personen. 
Daarnaast is er een Raad van Toezicht welke ook bestaat uit 3 personen. 
Stichting Actief Rijnwoude heeft geen personeel. Wel worden er diensten 
ingekocht die de organisatie ten goede komen. Stichting Actief Rijnwoude 
werkt veel met vrijwilligers. Verantwoordelijkheden in de uitvoering zijn zo 
veel als mogelijk in handen van deze vrijwilligers. Deze vrijwilligers vormen de 
basis van onze organisatie. De vrijwilligers worden “op maat” ondersteund 
door de kern coördinatoren.  
Het bestuur heeft de operationele leiding in handen gelegd van Jos 
Timmermans. Voor overzicht – zie organogram. 
 
Stichting Actief Rijnwoude heeft geen eigen gebouw voor de uitvoering.  
Kantoorwerkzaamheden worden uitgevoerd vanuit een pand, Ambachtsplein 
18, 2391 BD Hazerswoude-Dorp. Activiteiten worden altijd uitgevoerd in of 
vanuit panden van samenwerkingspartners. 
 
Stichting Actief Rijnwoude staat voor individuele dienstverlening en (sociaal-
culturele) activiteiten. Daarnaast wil Stichting Actief Rijnwoude ook iets 
betekenen voor lokale ondernemers. 
 
Stichting Actief Rijnwoude is een organisatie die zich vooral faciliterend 
opstelt. Ondersteunen van vrijwilligers en verbinden van organisaties staat 
hierbij centraal. In 2015 hebben wij voor de kernen Hazerswoude-Rijndijk / 
Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Dorp een z.g. kerncoördinator 
aangesteld. Deze functionaris wordt voor een aantal uur betaald. Daarnaast is 
deze functionaris ook vrijwillig(st)er. Deze functionaris woont zelf in de 
desbetreffende kern en maakt onderdeel uit van het informele sociale circuit 
van die kern. De kerncoördinator heeft / onderhoudt contacten met de 
verenigingen en stichtingen uit dezelfde kern, is contactpersoon voor de 
huisartsen in de buurt en onderhoudt contacten met medewerkers van Tom in 
de Buurt. Daarnaast wordt er ondersteuning gegeven aan de vrijwilligers uit 
de kern die allerlei activiteiten willen opzetten. Tot slot is deze functionaris de 
vraagbaak voor alle inwoners uit de kern. In 2016 gaan wij ook op zoek naar 
een geschikte kerncoördinator voor de kern Benthuizen. 
Met elkaar vormen de kerncoördinatoren het “kernteam” van Stichting Actief 
Rijnwoude. Dit kernteam komt tweewekelijks bij elkaar voor overleg. 
 
 

Vrijwilligers 
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Stichting Actief Rijnwoude werkt vooral met vrijwilligers. Het afgelopen jaar 
hebben we een kleine toestroom van vrijwilligers gezien. In totaal hadden we 
per 31-12-2015  76 vrijwilligers (was 71 / 31-12-2014). Iedere vrijwilliger 
doet weer ander werk. Stichting Actief Rijnwoude gaat vooral uit van de 
kwaliteiten / competenties en  
 
 
wensen van de vrijwilliger. Als dit duidelijk is wordt er binnen de organisatie 
gezocht naar een mooie passende vrijwilligersplek. 
 
Een aantal van deze vrijwilligers komt periodiek bij elkaar, maar niet iedereen 
wil hieraan meedoen. Daarnaast is er een jaarlijkse bijeenkomst met de 
bestuurders en leden van de Raad van Toezicht. 
 
In 2015 zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van Vrijwilligersbeleid. 
Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze organisatie, vrijwilligers voelen zich 
thuis in onze organisatie. In 2016 gaan we dit definitief vaststellen. 
 
Vooral de afgelopen periode lijkt het erop dat we vrijwilligers in de kernen 
krijgen die zich specifiek voor hun eigen kern willen inzetten (lokale 
gedachte). De verwachting is dat in 2016 die zich zal gaan uitbreiden. 
 
In 2016 zullen er nog meer vrijwilligers actief zijn bij Stichting Actief 
Rijnwoude. Wij streven naar een groei van 10 %. 
 
 2014 2015 Verwachting 

2016 
Aantal vrijwilligers 71 76 85 
 
 
 

Pashouders 
 
In september 2015 hebben we het e.e.a. gewijzigd wat betreft de passen: De 
tarieven zijn gehalveerd en mensen vanaf 18 jaar kunnen een pas 
aanschaffen. 
 
Opvallend voor 2015 was dat er relatief weinig mensen besloten hebben te 
stoppen met hun pas. Het lijkt erop dat we inmiddels vooral gemotiveerde 
pashouders hebben. Daarnaast zien we vooral de laatste 3 maanden een 
behoorlijk toename van nieuwe aanmelders. 
 
Op 31-12-2015 waren er in totaal 456 pashouders. 
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Wij verwachten in 2016 een toename van het aantal pashouders, zeker 
gezien het feit dat de nieuwe huurders van HabekoWonen allemaal een Actief 
Pas aangeboden krijgen als onderdeel van het welkomstgeschenk. De te 
verwachtte toename is 125 passen in 2016. 
 
 2014 2015 Verwachting 

2016 
Aantal pashouders 400 456 575 
 

 
Ondernemers 

 
Stichting Actief Rijnwoude wil ook iets betekenen voor de lokale 
ondernemers. Met 75 ondernemers hadden we per 31-12-2015 een lopende 
samenwerking. Hiervan behoorden 5 ondernemers tot de categorie ‘Vrienden 
van Actief Rijnwoude’. 
Hiermee hebben wij onze ambitie voor 2015 niet kunnen waarmaken. Dit 
kwam vooral doordat we te weinig tijd hebben kunnen besteden aan acquisitie 
van nieuwe ondernemers. 
 
In 2016 willen we groeien naar een totaal van 90 ondernemers die 
samenwerkingspartner zijn (toename van 15). 
 
Daarnaast gaan we aandacht besteden aan het uitbreiden van de categorie 
‘Vrienden van Stichting Actief Rijnwoude’. 
 
 
 2014 2015 Verwachting 

2016 
Aantal 
samenwerkingspartne
rs 

79 75 90 

 
 

Vakantie huizen 
 

Onze rubriek “Vakantiehuizen” is in 2015 opgehouden te bestaan. De reden 
hiervan is dat er nauwelijks van deze rubriek gebruik werd gemaakt. Iets wat 
niet functioneert, waar geen behoefte aan is, houden we niet langer in stand. 
Vandaar dat we hiermee gestopt zijn. 

 
Klussendienst Rijnwoude   
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De klussendienst begint steeds bekender te raken in Rijnwoude. Er is duidelijk 
een toename te zien van het aantal aanvragen. Natuurlijk kunnen we niet alle 
aanvragen honoreren. Wordt de klus ‘te groot’ dan verwijzen we naar een 
professionele lokale samenwerkingspartner. Het aantal vrijwilligers wat de 
klussen uitvoert is stabiel gebleven. De vrijwilligers hebben zelf aangegeven 
het ‘volume’ op dit moment aan te kunnen. Acquisitie naar nieuwe vrijwilligers 
hiervoor is dus niet nodig. 
 
Daarnaast zijn wij gestart met de Klussendienst ‘junior’: kinderen gaan 
(vooral) ouderen helpen met het ‘bijhouden’ van hun tuintjes (tegen een 
kleine vergoeding). In totaal hadden we in 2015, 5 kinderen in de leeftijd van 
13/14 jaar die de ‘Klussendienst junior’ uitvoerden. Dit betekent eenvoudige 
tuinklusjes doen zoals vuil tussen de tegels vandaan halen, vuil tussen de 
planten weghalen en licht snoeiwerk.  
 
 
Vooral in de beginperiode vielen kwaliteit en continuïteit nog ietwat tegen. In 
2016  
gaan we dit werk o.a. aanbieden als Maatschappelijke stage, waarbij kinderen 
een korte workshop krijgen van 1 van onze vrijwilligers zodat ze snel aan de 
slag kunnen. 
 
 2014 2015 Verwachting 2016 
Klussendien
st 

   

Aanvraag 71 90 120 
Klus 
geklaard 

59 79 100 

Klussendien
st junior 

   

Aanvraag  20 30 
Klus 
geklaard 

 18 25 

 
 
Verder gaan we informatieavonden organiseren waarbij belangrijke 
samenwerkingspartners informatie gaan aanbieden over onderwerpen zoals: 

− Inbraakpreventie. 
− Brandpreventie. 
− Omgaan met energie. 

 
Tot slot willen wij cursussen gaan aanbieden: ‘handig zijn in en rondom het 
huis’. 



                                                                
 

 

Stichting Actief Rijnwoude, Rabobank: NL67 RABO 0108 5728 89 te Hazerswoude, BTW nummer 8531.46.639 
KvK 58704272 Postadres: Ambachtsplein 18, 2391 BD Hazerswoude, 06-23328302 
www.actief-rijnwoude.nl 

 

 
 

Burenhulp Rijnwoude 
 

De burenhulp Rijnwoude heeft het afgelopen jaar in totaal 83 diensten 
geleverd. Hiervan zijn 21 diensten incidenteel geweest, 62 diensten hadden in 
totaal een langdurig karakter.  
De indruk bestaat dat mensen het lastig vinden gebruik te maken van de 
Burenhulp Rijnwoude. Enerzijds heeft dit te maken met de onbekendheid en 
onduidelijkheid (wanneer mag ik voor wat en hoe lang een beroep doen op de 
Burenhulp ), anderzijds lijkt het erop dat mensen het lastig vinden hun 
afhankelijkheid te erkennen en vervolgens dit om te zetten in een hulpvraag.  
Toch is de verwachting dat in 2016 meer gebruikt gemaakt gaat worden van 
de Burenhulp Rijnwoude. Inmiddels is er kennisgemaakt met huisartsen en 
medewerkers van Tom in de Buurt rondom samenwerking en verwijzingen. 
Daarnaast gaan we aandacht besteden aan het signaleren van meervoudige 
problematiek. Tom in de Buurt gaat een workshop ‘signaleren’ aanbieden, 
waar de  
 
 
vrijwilligers van de Burenhulp (17 personen totaal) gebruik van gaan maken. 
Overigens kunnen ook de vrijwilligers van de Klussendienst deze workshop 
gaan volgen. 
 
Aantal diensten: 
 
 2014 2015 Verwachting 2016 
Incidenteel 11 21 40 
Langdurig – 62 80 
 
 

Computerdienst Rijnwoude 
 

Gebleken is dat mensen die niet of nauwelijks bekend zijn met een computer, niet 
gemakkelijk een training of cursus willen gaan volgen. Deze mensen hebben ‘een 
zetje’ nodig. ‘Computerdienst Rijnwoude’ gaat ze dit zetje geven. Wij komen bij de 
mensen ‘thuis’ om hen te helpen met het beantwoorden van een specifieke vraag. 
Vervolgens zullen wij hen informeren en motiveren rondom vervolgmogelijkheden.  
 
In 2015 zijn wij gestart met deze dienst. In totaal hebben wij hier 5 vrijwilligers voor. 
In totaal zijn ze 40 keer ‘uitgerukt’ om mensen te helpen bij hun 
computerproblemen. 
 
 2015 Verwachting 2016  
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Huisbezoeken 40 60  
 
  

Vrijwilligers Vacaturebank Rijnwoude 
 
Het afgelopen jaar zijn er verschillende oriënterende gesprekken geweest met 
Participe om te komen tot een Vrijwilligers Vacaturebank Rijnwoude. Zowel 
Participe als Stichting Actief Rijnwoude zijn overtuigd van de voordelen 
hiervan. Dit zou dan een onderdeel gaan vormen van de totale vacaturebank 
van Participe (vrijwilligersnet). Vanwege reorganisatie bij Participe 
(omvorming naar Tom in de Buurt) zijn de vorderingen nog (te) beperkt 
geweest. Dit heeft ertoe geleid dat de VrijwilligersVacatureBank Rijnwoude 
nog steeds niet operationeel is. 
Begin 2016 zal dit echter wel het geval zijn. De kerncoördinatoren van Actief 
Rijnwoude zullen dan actief acquisitie gaan doen bij alle stichtingen en 
verenigingen binnen Rijnwoude wat er toe kan leiden dat er vele vacatures 
vrijwilligerswerk aangemeld zullen gaan worden. 
 
 
 
 

Beursvloer Rijnwoude 
 
De bedoeling was dat in het najaar 2015 de Maatschappelijke Beursvloer 
Rijnwoude zou zijn georganiseerd. Dit hebben we niet gehaald; wel is er een 
stuurgroep opgezet waarin een aantal belangrijke maatschappelijke 
organisaties in hebben plaatsgenomen. Deze stuurgroep heeft in juni een 
grote netwerkbijeenkomst georganiseerd voor organisaties die mee willen 
gaan doen met de beursvloer.  
In september is de definitieve begroting door de stuurgroep vastgesteld, per 
1 november zijn 2 mensen aangesteld voor de projectorganisatie (gedurende 
3 maanden). Op 28 januari 2016 zal nu de 1e Maatschappelijke Beursvloer 
Rijnwoude worden georganiseerd. 
 
 

Welkomst Pas 
 
In samenwerking met de Woningbouwvereniging “Habeko Wonen” zullen wij in 
2016 de z.g. “Welkomst Pas” gaan ontwikkelen en aanbieden aan de nieuwe 
huurders van Habeko Wonen.  
Doel van deze “Welkomst Pas” is dat nieuwe huurders zich snel gaan thuis 
voelen in hun nieuwe woonomgeving waarbij de kern coördinatoren “op maat” 
ondersteuning kunnen aanbieden.  
 

Samen is veel leuker 
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Van het Oranje Fonds hebben wij middelen beschikbaar gekregen om een 
project voor alleenstaanden op te zetten en uit te voeren. Vrijwilligers uit de 
doelgroep gaan een belangrijke bijdrage leveren aan de opzet en uitvoering 
van dit project. 

 
 

Samen sporten samen bewegen 
 

Aangetoond is dat vooral ouderen binnen voormalig Rijnwoude 
bovengemiddeld minder aan sport doen in verenigingsverband. Middels het 
project “Samen sporten – samen bewegen” gaan wij in 2016 hier iets aan 
doen. Middels een z.g. “stempelkaart systeem” krijgen ouderen de kans zelf 
te kiezen aan welke sporten ze regelmatig mee willen gaan doen, zonder dat 
ze direct lid hoeven te worden van een sportvereniging.  
 

 
 
 
 
 
 

Lunchwandelen 
 

In Hazerswoude Rijndijk is met succes een start gemaakt met het z.g. 
“lunchwandelen”. Het initiatief hiertoe is genomen door een aantal fysio 
therapeuten. Stichting Actief Rijnwoude wil in 2016 deze activiteit ook gaan 
opzetten in de kernen Hazerswoude Dorp en Benthuizen. 

 
Uit Agenda Rijnwoude 

 
Bekendheid geven aan de gemeenschap in Rijnwoude wat je als organisatie 
aan activiteiten aanbiedt is, voor vele organisaties niet haalbaar. Stichting 
Actief Rijnwoude gaat in 2016 de z.g. “Uit Agenda Rijnwoude” aanbieden. 
Iedere organisatie die activiteiten in Rijnwoude aanbiedt, kan hiervan gebruik 
maken. Publicatie hiervan zal middels een pagina grote advertentie 
(maandelijks) in de Groene Hart Koerier plaatsvinden en op de website van 
Stichting Actief Rijnwoude. 

 
 

Sociaal culturele activiteiten 
 
Stichting Actief Rijnwoude heeft het afgelopen jaar, in samenwerking met 
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allerlei organisaties, vele activiteiten opgezet en uitgevoerd. Al deze 
activiteiten presenteren wij op onze site / en op geplastificeerde agenda’s die 
op allerlei ‘leesplekken’ in de gemeente Rijnwoude te vinden zijn. Een 
opsomming van de belangrijkste activiteiten waarvan we de meeste ook in 
2016 zullen aanbieden: 
 

− Wandelingen 
− Fietstochten 
− Kennisquizen 
− Filmavonden 
− Div. cursussen culinair koken 
− Aquarobic bijeenkomsten 
− Sjoelmiddagen 
− Spelmiddagen 
− Bezoek thuiswedstrijden ADO 
− Filmavonden 
− Modeshow 
− Kerststukjes maken 

 
 
 

 


