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Welkom bij de stichting Algemene Hulpdienst Venlo
De stichting Algemene Hulpdienst Venlo is een vrijwilligersorganisatie, die hulp
biedt aan de burgers van de gemeente Venlo en daarnaast de Kledingbank Venlo
beheert.
De informele (nabuur) hulp is van alle tijden. Echter niet iedereen heeft buren en
kennissen om hulp aan te vragen, of geld om mensen in te huren. U kunt ons, de
stichting Algemene Hulpdienst Venlo, kortweg gezegd de AHD Venlo, bellen als u
door ouderdom, ziekte of beperking en een klein budget hebt, dagelijkse klussen zelf
niet meer kunt doen en daar evenmin een ander voor kunt vragen.

De doelstelling van de AHD is:
“Het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken van de gemeente Venlo”.
Wij trachten dit doel te bereiken door o.a.:
• Onze vrijwilligers in te zetten voor medemensen, burgers gemeente Venlo.
• Door het verlenen van sociale, emotionele en praktische ondersteuning, de
informele hulpverlening.
• Voor elkaar maatschappelijke verantwoordelijkheid uitdragen en stimuleren.
• Een actieve betrokkenheid bij de armoedebestrijding door hulp te bieden aan de
zwakkere medemens in onze maatschappij, dit door het verstrekken van voedsel
en kleding.
• Het stimuleren van initiatieven t.a.v. leemten in de zorg- hulpverlening.

De informele hulpverlening is de primaire taakstelling van de AHD.
Naast deze primaire hulp, participeren wij in de armoedebestrijding door het beheren
van onze Kledingbank Venlo en verzorgen wij de uitgiftepunten van de Voedselbank
Venlo in het stadsdeel Blerick, dit door het bieden van de benodigde vrijwilligers en
uitgiftelocaties.
Alle verleende hulp is gratis en meestal van korte duur.
De door de vrijwilligers gemaakte kosten moeten worden vergoed.
Tegemoetkomingen en ontvangen giften worden afgedragen en zijn voor algemeen
gebruik c.q. instandhouding AHD.
Daarnaast wordt door de stichting Algemene Hulpdienst Venlo nauw samengewerkt
met andere vrijwilligersorganisaties in de regio, die actief zijn op het gebied van zorg
voor elkaar. (IZO - Informele Zorg Overleg)
Daarbij is de AHD een ANBI erkende stichting.
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VOORWOORD

Venlo, april 2018

Namens het bestuur van De Stichting Algemene Hulpdienst Venlo bied ik U het
jaarverslag van 2017 aan.
Het doet ons als bestuur genoegen dat we door de inzet van de vele vrijwilligers de
mogelijkheid hebben gehad om op de drie werkgebieden waar we actief zijn, zeer
veel mensen te helpen.
Onze drie werkgebieden / afdelingen zijn:
- Informele hulp- en zorgverlening (Nabuurschap).
- Kledingbank van de AHD Venlo.
- Uitgiftepunten voedselbank in stadsdeel Blerick.
Het aantal vrijwilligers is het laatste jaar teruggelopen met 10%.
Ook bij de Algemene Hulpdienst is het lastig om nieuwe vrijwilligers erbij te krijgen.
Het aantal bezoekers van de Kledingbank Venlo is ook iets teruggelopen.
Door spreiding over twee uitgifte locaties is de drukte bij de uitgiftepunten van de
Voedselbank verdeeld.
Onze vrijwilligers verdienen voor hun inzet alle lof en een heel groot:
“Dank je wel”.
Maar zonder de steun van al diegenen die ons middels een financiële bijdrage of door
sponsoring van goederen steunen, was al dit werk niet mogelijk geweest.
Wij hopen en vertrouwen erop dat we ook dit jaar weer op een fijne manier met
elkaar verder gaan.

Rienie Roks,
Voorzitter AHD Venlo
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DE ALGEMENE HULPDIENST VENLO IN 2017

HET BESTUUR

Het Stichtingsbestuur (Dagelijks Bestuur) bestaat uit:
Voorzitter

Mevrouw C. Roks

Penningsmeester

Mevrouw M. van de Laar (1e halfjaar, ad interim)
Mevrouw M. Bouwman (2e halfjaar)

Secretaris

Mevrouw M. Cuppen

Het Dagelijks Bestuur wordt aangevuld met

Mevrouw M Theunissen (Venlo)
Mevrouw M. Janssen
De heer P. Leurs

Bestuursleden AHD, de coördinatoren van de werkgebieden:
Coördinator Informele Hulpverlening

Mevrouw M. Janssen

Coördinator Kledingbank van de AHD Venlo

Mevrouw M. van de Laar

Coördinator Voedselbank Uitgiftepunten Blerick

De heer P. Leurs

Zie organigram bladzijde 20:
“Bestuurlijke Structuur van de stichting Algemene Hulpdienst Venlo – 2016”
In 2017 overleden:
Mevrouw Bep van den Bergh
Mevrouw Betsie Jonkers

Vrijwilliger - contactpersoon AHD
Vrijwilliger - informele hulp

Jullie gedachtenis zal blijven
Te vroeg zijn jullie van ons heengegaan
We houden van jullie en zijn dankbaar
Voor alles wat jullie hebben gedaan
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HULPAANVRAAG via de CONTACTPERSONEN
De hulp die de vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst geven is niet altijd
buurtgebonden. Immers alle inwoners van Venlo kunnen een beroep op ons doen.

Telefonische hulpaanvraag
Via onderstaande telefoonnummers van contactpersonen
Blerick en Venlo
1e t/m 10e dag van de maand

06- 345 60 147

11e t/m 20e dag van de maand

077 - 382 58 90

21e t/m 30/31e dag van de maand

077 - 400 18 85

bij geen gehoor

077 - 382 11 77

bij geen gehoor

077 - 382 42 34

077 - 382 56 84

Venlo Oost
1e t/m 30/31e dag van de maand

077 - 351 74 30

b.g.g. via contactpersonen Blerick
Inwoners van Tegelen en Belfeld kunnen een beroep doen op de AHD Tegelen.

DE SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE HULPDIENST VENLO
De Algemene Hulpdienst en de Kledingbank AHD Venlo heeft als werkgebied de
gemeente (groot) Venlo.
De Algemene Hulpdienst heeft 81 vrijwilligers ter beschikking die op verschillende
manieren inzetbaar zijn. Naast de individuele cliëntcontacten zijn er ook een aantal
gezamenlijke activiteiten zoals bijscholing, vergaderingen en onderlinge vrije inloop
momenten. (Kerstinloop 2017).
Daarnaast heeft iedere afdeling bijeenkomsten van informatieve en evaluerende aard.

Hulpaanvraag van niet acute aard kan via e-mail: info@ahdvenlo.nl
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HOE WERKT DE ALGEMENE HULPDIENST?
Het basispakket van de Algemene Hulpdienst is onder te verdelen in vijf categorieën.
1.
•
•
•
•
•
•
•

De primaire taken
Huishoudelijke hulp /koken.
Begeleiden/meegaan naar arts of ziekenhuis.
Meegaan winkelen/boodschappen doen.
Medicijnen halen.
Meegaan wandelen of vriendschappelijk bezoek.
Helpen en ondersteunen van mantelzorgers.
Kinderen en ouderen oppas.

2.

Klussen
• Kleine klussen in en rond het huis voor diegenen die het zelf door ziekte of
ouderdom niet meer kunnen en voor wie professionele hulp onbetaalbaar is.
• Klein tuinonderhoud.

3.

Doorverwijzen
• Bemiddelen, informeren en doorverwijzen als de hulpvragen niet bij ons
thuishoren.

4.
•
•
•
•

5.

Samenwerken met anderen
De uitgiftepunten van de Voedselbank Venlo in het stadsdeel Blerick (sint
Hubertusplein en Antoniuskerk), faciliteren en van vrijwilligers voorzien.
Het jaarlijks rondbrengen van de attentie voor de mantelzorger op de Dag van
de mantelzorg.
Het verzorgen en de organisatie van de kerstpakketten voor groot Venlo.
In samenwerking met twee basisscholen uit Blerick hebben we de door de
kinderen ingezamelde lekkernijen in het kader van de Vastenactie toegevoegd
aan de pakketten van de uitgiftepunten van de Voedselbank in Blerick en bij
langdurig zieken bezorgd.

De volledige organisatie van de “Kledingbank Venlo”
• Het inzamelen, sorteren en uitgeven van goede gebruikte kleding voor de
mensen die geïndiceerd zijn voor de Voedselbank, de schuldsanering,
bewindvoering, dak- en thuislozen. Ook andere instanties hebben de
mogelijkheid om te verwijzen.
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HOE GAAN WIJ OM MET DE HULPAANVRAGEN?
Ten aanzien van 1: primaire taken en 2: klussen.
De hulpvragen komen binnen bij de contactpersonen.
Zij maken kennis met de hulpvrager en beoordelen de hulp aanvraag, (Wie, Wat,
Waar, Hoe, Bijzonderheden)
Zoeken daarna de bij deze specifieke vraag de passende vrijwilliger.
Hulpvragen voor informele hulp die anders binnenkomen dan via de contactpersoon,
(b.v. bestuur of vrijwilliger), worden de aanvragers doorverwezen naar de
dienstdoende contactpersoon AHD.

Ten aanzien van 3: doorverwijzen.
De contactpersoon overziet de hulpvraag en concludeert dat deze niet bij de
Algemene Hulpdienst thuishoort. Gebruikmakend van de sociale kaart zal de
contactpersoon de mensen doorverwijzen naar de passende instantie. Is de hulpvrager
niet in staat om dit zelf te regelen, dan zal de contactpersoon hierbij de helpende hand
bieden of een andere vrijwilliger benaderen om dit te doen.

Ten aanzien van 4:
Samenwerken met anderen (b.v. Voedselbank Venlo of Huizen van de Wijk met
Sociaal Wijkteams), moeten de aanvragen, verzoeken e.d. gedaan worden bij de
Voorzitter AHD c.q. het Dagelijks Bestuur.
Vanuit deze wordt er contact gelegd met de betreffende afdeling.
Deze zorgen er voor dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om de klus te
klaren.
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DE KLEDINGBANK VENLO
De Kledingbank Venlo heeft tot doelstelling:
Gratis (gebruikte) kleding verstrekken aan mensen die het hard nodig hebben, maar
door omstandigheden tijdelijk niet in staat zijn om daarin te voorzien.
Het betreft inwoners van gemeente (groot) Venlo.
De Kledingbank is gevestigd in een pand van ”Woonwens” aan het
Sint Hubertusplein 18 te Blerick.
Bezoekers kunnen er op dinsdag en woensdag en donderdag v.m. volgens afspraak
terecht.
Op die dagen kan er tevens goede bruikbare schone kleding worden afgegeven.
De openingstijden zijn:
dinsdag
09:00 – 12:00 uur.
13:30 – 17:00 uur.
woensdag
09:00 – 12:00 uur.
13:30 – 17:00 uur.
donderdag
09:00 – 12:00 uur.

BEZOEKERSAANTALLEN KLEDINGBANK VENLO

Jaar

Man

Vrouw

Kinderen

Totaal

2017

503

551

932

1986

2016

552

628

1123

2303

2015

579

740

1206

2525

2014

606

718

1030

2354
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SAMENWERKING MET DE VOEDSELBANK VENLO

Vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst Venlo verzorgen voor de Voedselbank
Venlo het uitdelen van de pakketten in stadsdeel Blerick.
Iedere donderdagmiddag worden de pakketten aangeleverd door de Voedselbank
Venlo. Mensen die in aanmerking komen voor een voedselpakket komen dat dan
ophalen bij de uitgifte punten.
De Voedselbank Venlo zorgt voor de intake en bekijkt of iemand voor een pakket in
aanmerking komt en op welk uitgiftepunt dat afgehaald kaan worden.
De uitgiftepunten van de Voedselbank in Blerick zijn gevestigd in een winkelpand
van Woningstichting WOONWENZ aan het St. Hubertusplein 19 en in het zaaltje
van de St. Antoniuskerk.
Beide ruimtes worden gratis ter beschikking gesteld.
Vrijwilligers maken deze gezellig, zodat er de gelegenheid is om een kopje koffie te
drinken.
De contacten met de mensen worden daardoor intensiever en het sociale isolement
wordt doorbroken.
Alle uitdeelvrijwilligers zijn door de Voedselbank Venlo geschoold in het juist
omgaan met het aangeleverde voedsel.

ONDERLINGE BINDING en SAAMHORIGHEID
Omdat de vrijwilligers van de AHD op verschillende posten werkzaam zijn, is er
behoefde gebleken aan een onderling contact. Het elkaar leren kennen en zien. Dit in
een informele sfeer. In 2017 is gestart met vrije inloopavond.
Als eerste de KERSTINLOOP op dinsdag 19 december 2017.
Aanvang 19:00 uur tot 21:30/22:00 uur.
Gewoon gezellig bij elkaar komen in de Huiskamer van de AHD.
Glühwein, Kerstbrood en koffie, drankje e.d. werd de deelnemende 28vrijwilligers
aangeboden.
Geslaagd! Deze activiteit wordt het komend jaar voortgezet.
Met dank aan Hans en Huub.
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DE CIJFERS VAN HET JAAR 2017

IN UREN
Primaire taken:

9.710

Voedselbank:

3.442

Kledingbank:

4.818

Subtotaal:

17.960

Secundaire taken:

1.216

Overige taken:

322

Subtotaal:

1.538

Totaal generaal:

Totaal generaal in 2017:

19.498

21.961 uren

Primaire taken:
Alle taken die te maken hebben met de hulpverlening rondom de hulpvrager.
De Voedselbank:
Alle taken die te maken hebben met de uitgiftepunten van de Voedselbank Venlo in
het stadsdeel Blerick.
De Kledingbank:
Alle taken die te maken hebben met de organisatie van de eigen Kledingbank Venlo.
Secundaire taken:
Alle taken die te maken hebben met het draaiende houden van de Stichting
Algemene Hulpdienst Venlo.
Overige taken:
Alle taken die gedaan worden samen met andere organisaties en niet hulpverlenend
specifiek zijn.
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SAMENWERKING MET PARTNERS EN RELATIES
MEZZO
De Stichting Algemene Hulpdienst Venlo is aangesloten bij MEZZO.
Dit is een landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerswerk.
Mezzo adviseert, begeleidt en bevordert contacten tussen de Algemene Hulpdiensten,
Mantelzorgers en andere Vrijwilligersorganisaties.
IZO – INFORMELE ZORG OVERLEG
In 2017 heeft onze voorzitter structureel deelgenomen aan de bijeenkomsten van het
Informeel Zorgoverleg.
Het IZO bestaat uit vertegenwoordigers van de Algemene Hulpdiensten, Humanitas,
Buddyzorg, Proteion, Sensoor, Vrijwillige Palliatieve Zorg en de Zonnebloem.
Samen vormen zij de zogenaamde Zorgvrijwilligersbrigade.
Er bestaat een collectief mailadres info@zorgvrijwilligersbrigadevenlo.nl zodat bij
hulpvragen direct een juiste match kan worden gemaakt vanuit een van de
organisaties.
In totaal kwamen de leden in dit jaar 9 keer bij elkaar.
De notulering werd verzorgd door de AHD Tegelen-Steyl-Belfeld, terwijl ook in de
loop van 2017 de financiën werden overgeheveld naar deze AHD.
Binnen het IZO werd vooral gewerkt aan de vraag: Hoe kunnen we meer bekendheid
geven aan het werk van de Informele Zorg.
Er werd een PowerPoint presentatie samengesteld met als doel voorlichting te geven
bij o.a. de Huizen van de Wijk.
Inmiddels heeft een eerste voorlichting plaatsgevonden voor alle mensen van de Info
& Adviespunten in Tegelen en Belfeld.
Verdere afspraken volgen medio 2018.
V-day 2017 werd eveneens georganiseerd door de IZO partners
Het doel van het IZO blijft onveranderd:
•

•
•

Het uitwisselen van informatie en het delen van kennis waardoor de
samenwerking op de werkvloer bevorderd wordt en gebruik gemaakt kan worden
van elkaars expertise.
Het behartigen van de belangen (die ons allen aangaan) van de informele
zorgorganisaties naar bijv. Gemeente.
Het signaleren van problemen, lacunes en tekorten in het zorgaanbod en het
bundelen van deze signalen zodat zij op de juiste plek terecht komen, of het
ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
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DE DAG VAN DE MANTELZORG
Ook in 2017 verleenden we op 10 november onze medewerking aan de dag van
de mantelzorg.
Die dag heeft een groep van 32 vrijwilligers met 16 auto’s bloemen
rondgebracht om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten.
Dit is een geweldige activiteit die de mantelzorgers zeer waarderen en waarbij
de inzet van de vrijwilligers onontbeerlijk is.
Hartelijk dank daarvoor.

FINANCIEËLE STEUN en/of DONATIES
Veel van onze werkzaamheden zijn alleen maar mogelijk door de financiële
ondersteuning of de donaties van goederen.
Onze dank gaat dan ook uit naar:
• Gemeente Venlo voor de ondersteuning middels subsidie
• Woonwens
• Antaris
• Parochie Federatie Blerick
• Berden Mode
• Spar Boere
En alle niet genoemden begunstigers.
Crowdfunding
In het voorjaar startte de gemeente met een crowdfunding project waar we aan
meededen.
De doelstelling is het verwerven van donaties voor het aanschaffen van
kinderkleding en ondergoed.
Helaas viel de start van deze actie samen met de bekendmaking van het
begrotingstekort bij het Sociaal Domein van de gemeente. Hierdoor is er
weinig van terecht gekomen.
Jammer, want de inzet van de werkgroep was groot en de bedoeling goed.
Uiteindelijk heeft het niets opgeleverd.
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KERSTPAKKETTEN
Namens een in de anonimiteit werkende Stichting verzorgen wij de
Kerstpakketten voor mensen die door de situatie waarin ze terecht zijn
gekomen iets extra’s tijdens deze feestdagen goed kunnen gebruiken.
Hierbij maken we gebruik van de oren en ogen van de werkvloer. Het betreft
mensen uit de gemeente Venlo.
Maanden zijn we bezig om een mooi passend pakket samen te stellen.
Namens deze Stichting verlenen wij ook hulp bij acute nood. Het betreft dan
kleine aanvragen.
Wij danken de Stichting die dit ieder jaar weer mogelijk maakt.

V-DAY 2017
Op 5 oktober 2017 namen 40 vrijwilligers deel aan de V-Day 2017,
het jaarlijkse bedankje van de Gemeente Venlo voor haar vrijwilligers
Gekozen werd voor een gezellige avond in het Raodhoes in Blerick.
Hier werden de vrijwilligers getrakteerd op een lekker etentje in de vorm van
een buffet met ijs na, en een gezellig muziekje van het koor 'For even Young"
uit Venlo.
Tevens werd er een kleine quiz gehouden waarbij de vrijwilligers gecheckt
werden op hun kennis van de informele zorg in de gemeente Venlo. Een quiz
waar prima aan werd deelgenomen.
Gewonnen door onze vrijwilliger Huub Mulders
Het was weer een goed geslaagde avond!
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DOORVERWIJZINGEN DOOR INSTANTIES
De meeste mensen weten de hulpdienst rechtstreeks te vinden.
Maar steeds meer zijn het ook instanties die doorverwijzen naar de stichting
Algemene Hulpdienst, zoals:
Bewindvoering
Bindkracht
Bureau Jeugdzorg
Crescendo
Ergotherapie VieCuri
Gemeente
GGZ
Groene Kruis
Helpende hand
Huis van de Wijk
IZO
Maatschappelijk werk
Maatwerk
Mee
Mensana
Moveo
N.A.H.
Oncologie VieCuri
Ouderenzorg
Politie
Proteion
Rubicon
Sociaal verpleegkundige
Thuisbegeleiding
Thuiszorg
Uniek Velden
Vluchtelingenwerk
W.A.A.
Het Withuis
Zonnebloem
Zorg vrijwilligersbrigade
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FINANCIEEL VERSLAG 2017

Bezit
Kas
Rabobank
Voorschot wijken
Aanhanger en Steekwagen
Waarborgsommen
10 Rolcontainers
201 Klapkratten
Beamer
Kruisposten

26,01
1294,89
800,00
400,00
907,50
573,80
425,00
471,73
4898,93

Schuld
Grafonderhoud
Vermogen
Winst

300
4222,38
376,55
4598,93
4898,93
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EXPLOITATIE REKENING
Donaties
St RK Hulpverlenersfond
Stichting Steunfond kledingbank
stichting Steunfond voedselbank
Subsidie gemeente Venlo
Donatie voor broeken/kleding
Donatie Kinderschoenen
Donatie Parochie Venlo stad kleding
Overige donaties

750,00
2000,00
2000,00
3500,00
4004,06
500,00
950,00
10054,69
23758,75

Uitgaven
Bankkosten
Essent energie kosten kleding en
voedselbank
Mezzo contributie
Vergoeding bestuur en coördinatoren
Vergoedingen wijken vergader-telefoon
en reiskosten
Automatiserings-/telefoonkosten
Blerickse krant advertentie
Graf onderhoud
Onroerende zaak belasting
Verzekeringen
Nieuwjaarsbrunch
Agenda's
Verwendag
Kantoorkosten incl. jaarverslag
Kledingbank Venlo
Organisatie kosten voedselbank
Exploitatiekosten huiskamer AHD

190,35
1796,34
186,34
1846,55
1615,90
499,30
370,20
336,78
520,73
502,15
1485,00
427,25
4446,55
153,54
6793,54
1612,40
599,28
23382,20
WINST

376,55
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STICHTING ALGEMENE HULPDIENSTEN VENLO-BLERICK

POSTADRES
Heesterstraat 8
5925 HP VENLO-BLERICK

KVK NUMMER
14062892
E-MAIL info@ahdvenlo.nl
Site www.ahdvenlo.nl

RABOBANK REKENINGNUMMER
IBAN NL97RABO 017.38.02.230

Als u het goede werk van onze Stichting wilt steunen,
dan kunt u dit doen op rekeningnummer:
t.n.v.
Stichting Algemene Hulpdienst Venlo
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NAWOORD
Burgerzin: Het vrijwilligerswerk vanaf de wederopbouw tot heden.
Zorgen om de voortgang AHD m.b.t. de informele zorg- en hulpverlening.

1950 ~ 1975 (Wijkgerichte wederopbouw, zelfsprekend onderlinge informele hulp, de
“Noaberschap”)
De naoorlogse tijd, de wederopbouw met haar wederopbouwwijken (1945 / 1965).
Gebouwd werd er in ruimtelijke eenheden voor sociale en maatschappelijke aard,
zoals Hazenkamp, Vatsenavondkamp, Annakamp etc..
Buurt- en wijkgedachten zorgden voor gemeenschapsvorming als ordenend principe.
De buurt/wijk, met ieder haar school, kerk, buurthuis en kruidenier was een
samenhangende eenvoud in de gemeenschap.
Er ontstond een groot onderlinge saamhorigheid en leefbaarheid in de wijk.
Het buurtgebeuren, het samenleven op dit wijkniveau, zorgde voor een ruime
onderlinge band en groot Burgerzin.
Daardoor was de leefbaarheid in de wijken groot met gevoel voor samenhorigheid.
Onderlinge hulp, groot of klein, werd "gewoon" gedaan vanuit de “noaberen”.
Spontaan en onvoorwaardelijk.
Het nabuurschap (noaberschap) was een algemeen goed en voelde niet als
verplichting. Nog zonder enige organisatie, maar wel met enige aansturing vanuit de
Parochie c.q. Kerkgemeenschappen.
1975 ~ 2000 (Economische voortgang en individualisering. Tweeverdieners.
Vrijwilligerswerk minder vanzelfsprekend. Werving van vrijwilligers, georganiseerd
vanuit oprichting samenwerkende AHD’s)
De individualisering deed zijn intrede.
Nabuurschap, leuk en aardig, wèl even vragen of de "zin" aanwezig was. Niet meer
zo vanzelf sprekend. De flowerpower en emancipaties. Man en vrouw, de vader en
moeder, zijn gelijk en gaan werken.
De economie richtte zich steeds meer op tweeverdieners.
Ieder zijn eigen Sofinummer en bankrekening (“mijn en dijn”).
Met tot gevolg dat het onbetaalde vrijwilligerswerk steeds meer naar de achtergrond
verdween.
De parochies en kerkgemeenschap verloren steeds meer grip op de aansturing van de
nabuurhulp. Vrijwilligers moesten steeds meer "geworven" worden. Er ontstonden
Algemene Hulpdiensten (AHD), die onderling steeds meer genoodzaakt werden tot
samenwerking (stichting Algemene Hulpdiensten Venlo en Blerick).
Gelukkig waren er vroeg gepensioneerden vanuit VUT, FPU en Flo.
Daardoor kon het vrijwilligersbestand op pijl blijven.
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2000 ~ 20..? (Marktwerkingen en bezuinigingen in de zorg. De omwenteling in het
Sociaal Domein met de decentralisatie. Participatie en Maatschappelijke Dienst)
De huidige samenleving verhardt, is aan grote veranderingen onderhevig. De
maatschappij polariseert.
Vrijwilligers zijn “gek”!
Gelukkig vindt menig huidige vrijwilliger het “zo gek nog niet”!
2008: Crisis en economische teloorgang.
Armoede en de Voedselbanken en Kledingbanken komen als paddelstoelen uit de
grond en voelen tegenwoordig als “gemeengoed”.
2015: De Omwenteling met de Decentralisatie in het Sociaal Domein.
Zelfregie, eigen kracht. Langer thuisblijven met hulp aan huis.
WLZ en gemeentelijke WMO met de Huizen van de Wijk en de Sociaal Wijkteams.
Wet Participatie: wettelijke verplichting tot participatie…(Nabuurschap?)
Het nieuwe kabinet Rutte III gaat voor jongeren een vorm van maatschappelijke
dienst invoeren.
Geen vroeg gepensioneerden meer door afschaffing Fpu, VUT, FLO, etc.
Langer doorwerken tot 67!
De vijver om naar vrijwilligers te hengelen, is hierdoor zo goed als leeg.
Tevens neemt de vergrijzing van de vrijwilligers hand over hand toe en is de
vrijwilliger veelal zelf zorgvrager c.q. mantelzorger en/of oppas oma.
30 september 2015 bestond de AHD Venlo 40 jaren.
Dat werd gevierd met een symposium: “40 jaren Algemene Hulpdiensten Venlo”.
We streven naar een 45 jarig bestaansfeest in 2020, mijn zorg …. Haalbaar….?

April 2017
Huub Mulders,
Bestuurondersteunend vrijwilliger AHD Venlo.
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Bestuurlijke Structuur van de stichting Algemene Hulpdienst Venlo - 2016
Dagelijks Bestuur
VOORZITTER AHD VENLO
HOOFD - AHD Venlo

1)

Lid - D.B. stichting AHD Venlo

SECRETARIS AHD VENLO

3)

PENNINGSMEESTER AHD VENLO

Lid - D.B. stichting AHD Venlo

2)

Lid - D.B. stichting AHD Venlo
*8)

Interne groep:

Bestuur AHD: DB + Coördinatoren

ONDERSTEUNING
en ONDERHOUD

COÖRDINATOR
KLEDINGBANK AHD
Bestuurslid Ahd

5)

COÖRDINATOR
INFORMELE HULPVERLENING
Bestuurslid Ahd
4)

COÖRDINATOR
VOEDSELBANK UITGIFTE AHD
Bestuurslid Ahd
6)

ACTIEVE VRIJWILLIGERS VAN DE STICHTING ALGEMENE HULPDIENST VENLO
7)

1) VOORZITTER AHD VENLO
Rienie Roks

Hoofd van de stichting AHD Venlo
Lid Dagelijks Bestuur stichting AHD Venlo
Organisatie en Beheer AHD Venlo
Externe kontakten - Organisaties / Gemeente

2) PENNINGSMEESTER AHD VENLO

Lid Dagelijks Bestuur stichting AHD Venlo
Beheer financiële activiteiten AHD Venlo
Rekeningverantwoording D.B. AHD Venlo
Vice Voorzitter bij afwezigheid Voorzitter

3) SECRETARIS AHD VENLO

Lid Dagelijks Bestuur stichting AHD Venlo
Notulering - Archivering / Ledenlijst bijhouden
Documentering en post / mailverkeer
Site optimalisering en PR

4) COÖRDINATOR INFORMELE HULPVERLENING AHD

Lid Algemeen Bestuur Ahd
Algemene uitvoerende leiding taakdeel:
- Informele hulpverlening

5) COÖRDINATOR KLEDINGBANK AHD

Lid Algemeen Bestuur Ahd
Algemene uitvoerende leiding taakdeel:
- Kledingbank

6) COÖRDINATOR VOEDSELBANK UITGIFTE AHD

Lid Algemeen Bestuur Ahd
Algemene uitvoerende leiding taakdeel:
- Voedselbank

7) ACTIEVE VRIJWILLIGERS VAN DE STICHTING ALGEMENE HULPDIENST VENLO
Ledenlijst AHD
*8) Interne groep: ONDERSTEUNING en ONDERHOUD
Géén onderdeel van het bestuur, wèl bestuurlijke (interne) ondersteuning.
- Ondersteunend en adviserend aan het bestuur.
- Technisch onderhoud locatie's en hulpmiddelen.
- Verzorgt de maandelijkse vrije inloop t.b.v. vrijwilligers informele hulpverlening.
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