J A A R V E R S L A G
SECRETARIAAT 2019
Op 31 december 2019 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Dhr. C. Stijnen, Gouda, voorzitter;
Dhr. R. Hoogland, Gouda, secretaris;
Dhr. J.A.E. De Koning, Waddinxveen, penningmeester;
Dhr. W. Baan, Bodegraven;
Mw. J. Verheij – van den Bergh, Boskoop;
Mw. N. Eenkhoorn - van Veen, Katwijk.
Het bestuur is twee keer bij elkaar gekomen om te vergaderen. In deze vergaderingen werd gesproken
over diversen onderwerpen zoals de voorjaarsvergadering en de uitgave van de nieuwsbrief. Ook is
het jaarplan, wat ieder jaar opgesteld wordt, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
In 2019 hebben er opnieuw leden het lidmaatschap opgezegd, en zijn er helaas geen leden
bijgekomen! Hiermee staat het ledenaantal op 1658 per 1 januari 2020 (1 januari 2018: 1676). Ook
landelijk wordt nog steeds een dalende trend gezien. Een zorgelijke trend, zeker in de tijd waar het
geluid van Bijbelse waarden in deze maatschappij zo belangrijk is.
Team Gouda van de NPV-Thuishulp heeft in 2019 met behulp van 17 actieve vrijwilligers (gedurende
het jaar zijn er 3 vrijwilligers gestopt) en drie coördinatoren 638 uur (in 2018: 532) ondersteuning
geboden op allerhande vlak! Wat een hoeveelheid! In 2019 zijn er 2 nieuwe vrijwilligers bijgekomen!
Daarnaast is de vraag naar hulp aan het toenemen, meer vrijwilligers zijn gewenst! Ik wil u dan ook
oproepen om na te denken of u wat eigen tijd aan een ander zou kunnen geven, u kunt dan helpen
door u aan te melden als vrijwilliger! Een diploma heeft u niet nodig om vrijwilliger te worden, wél wat
LIEFDE, GEDULD, AANDACHT en BETROKKENHEID!
Op 5 Juni 2019 werd in het verenigingsgebouw “De Oude School”, in Waarder de jaarlijkse
voorjaarsvergadering gehouden. Op deze avond was mw. Jeannette van Klinken aanwezig. Als
Gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie in verzorgingshuis Nebo te Zwijndrecht heeft zij een
inleiding gehouden over Onbegrepen gedrag bij dementie. Onze voorzitter dhr. Stijnen kreeg tijdens
deze avond het Chai-speldje met bijbehorende oorkonde aangeboden voor zijn inzet voor de afdeling
in de afgelopen 12,5 jaar. Deze avond is goed bezocht, er waren in totaal 48 leden aanwezig!
Voor meer informatie en of oude jaarverslagen (secretarieel, financieel, NPV-Thuishulp) verwijs ik u
graag naar onze website.
Tenslotte
Op 17 mei 2019 is ons bestuurslid Nelleke Eenkhoorn – van Veen in het huwelijk getreden. Nelleke
woont nu in Katwijk, dat is een plaats die niet onder onze afdeling valt. We hopen dat Nelleke haar
bestuursfunctie nog wat jaren bij ons wil vervullen. Alle goeds toegewenst samen met je man Nelleke!
De Heere heeft ons als bestuur bewaard en gespaard, Hij gaf ons de krachten om dit bestuurswerk te
doen. Dat het goede dat daarin was tot eer van Zijn Naam zou mogen zijn.
Mogen we u ook vragen om het werk van de NPV, zowel landelijk en lokaal, op te nemen in uw
gebeden?

Gouda, april 2020

R. Hoogland, secretaris

