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Voorwoord 

 

 

Zorgzaam Stedum is een vaste waarde in het dorp geworden. Bijna bij iedereen bekend en 

regelmatig tot steun aan mensen met een hulpvraag. Het aantal hulpvragen blijft stabiel, evenals de 

uitgeleende hulpmiddelen. Bij enige mensen leidde dat tot het fronsen van de wenkbrauwen. Is een 

organisatie die niet groeit wel goed bezig? Moet er niet meer aan de weg getimmerd worden om 

meer hulp te kunnen geven? 

Persoonlijk denk ik dat je in het licht van de doelstelling van Zorgzaam Stedum niet aan een 

groeimodel moet denken. We zijn een vangnet voor mensen met een hulpvraag die niet via de 

reguliere weg opgelost kan worden. Niet via de gemeente, thuiszorg of mantelzorg. Het blijkt dat in 

Stedum juist die mantelzorg via buurtgenoten en familie goed geregeld is. Dat is natuurlijk een 

uitstekende zaak. Het is altijd gemakkelijker een buurman of buurvrouw om hulp te vragen dan een 

coördinator van Zorgzaam Stedum te bellen. Dat voelt toch meer op een afstand. De drempel ligt net 

wat hoger. 

Gelukkig weten mensen ons nog steeds te vinden als er geen oplossing is voor hun hulpvraag. In het 

gros van de gevallen kunnen we die hulpvraag oplossen. Door het inzetten van een vrijwilliger. 

Zonder de belangeloze inzet van die vrijwilligers kan onze stichting niet bestaan. We zijn dan ook heel 

erg blij met ze. Het zijn er gelukkig nog veel, zodat niet steeds een beroep gedaan hoeft te worden op 

steeds maar weer dezelfde vrijwilligers. 

Hopelijk zal ook in de komende jaren Zorgzaam Stedum een bijdrage kunnen leveren aan het gevoel 

van veilig en vertrouwd wonen in Stedum. 

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten van het werk van onze stichting, neem dan gerust 

contact met ons op of kijk op www.zorgzaamstedum.nl 

 

Karel Zuiderveld 

Voorzitter Zorgzaam Stedum 
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1. Inleiding  

 

Op 6 maart 2014 ondertekenden de toen vijf bestuursleden van Zorgzaam Stedum de  akte van 

oprichting ten kantore van Notaris Huitsing: de stichting Zorgzaam Stedum was hiermee een feit. De 

statutaire doelstelling van de stichting werd als volgt vastgesteld:  

"Het bieden van niet door reguliere zorg geboden hulp aan personen met als woon- of verblijfplaats 

Stedum, als reactie op hun tijdelijke of incidentele hulpvraag" 

 

Zorgzaam Stedum richt zich op de volgende drie doelgroepen: 

1. Inwoners en verblijvenden in het dorp Stedum die hulp nodig hebben die niet door de 

 reguliere zorg wordt verstrekt; 

2.  Mantelzorgers die actief zijn in Stedum en die ontlast moeten worden in hun taken;  

3. Inwoners of verblijvenden die eenvoudige hulpmiddelen nodig hebben. 

 

 

2. Hulpaanbod Zorgzaam Stedum 

Zorgzaam Stedum is een initiatief van Stedumers voor alle Stedumers die hulp nodig hebben in hun 

leefsituatie. Iedereen, jong en oud, die hulp nodig heeft is en in Stedum woont, kan gebruikmaken 

van de hulp van Zorgzaam Stedum. De hulp is gratis. De kosten voor vervoer of eventuele 

materiaalkosten moeten wel worden vergoed. Zorgzaam Stedum biedt de hulp die niet via de 

reguliere zorg verstrekt wordt, zoals: 

– Vervoer en begeleiding naar artsen en ziekenhuizen 

– Medicijnen halen 

– Boodschappen doen 

– Bibliotheekboeken ruilen 

– Kleine klusjes in huis en tuin 

– Licht huishoudelijk werk (in afwachting van gezins- of bejaardenhulp) 

– Eten koken 

– Ondersteuning mantelzorg 

Daarnaast heeft Zorgzaam Stedum een hulpmiddelendepot. De volgende hulpmiddelen kunnen hier 

geleend worden: elleboogkrukken, rollators, rolstoelen, douche- en toiletstoelen, grijpstokken, 

wigkussens en een draaiplateau. 

Inwoners van Stedum die een hulpvraag hebben kunnen bellen met een speciaal telefoonnummer of 

een bericht sturen via het aanmeldformulier op de website. De dienstdoende coördinator zal de 

hulpvraag in behandeling nemen en afhandelen. Mensen die hulpmiddelen nodig hebben bellen een 

ander speciaal telefoonnummer dat dagelijks van 9.00-18.00 te bereiken is.  
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3. Activiteiten en ontwikkelingen in 2016/2017 

 

 In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de vrijwilligers (3.1.), de geboden hulp (3.2.), 

de verstrekte hulpmiddelen (3.3.). 

 

3.1. Vrijwilligers 

 

De stichting bestaat alleen uit vrijwilligers en heeft geen beroepskrachten in dienst. Evenmin heeft de 

stichting een kantoor. Vergaderingen worden gehouden in het Swaithoes, de plek waar de voorzitter 

een ruimte heeft voor fysiotherapie. De coördinatoren werken met mobiele telefoons en een laptop 

die ze aan elkaar overdragen bij wisseling van de dienst. De hulpmiddelen van Zorgzaam Stedum zijn 

opgeslagen in het Swaithoes. 

 

 

3.2. Geboden hulp 

 

De hulpvragen waarin bemiddeld is: 

 

Hulpvraag 
 

Aantal hulpvragen 2016 Aantal hulpvragen 2017 

Vervoer 2x 3x 

Hulp internet/computer 2x 1x 

Klus 6x 1x 

Sociaal 3x 2x 

Boodschappen 1x 0x 

Tuinhulp 2x 3x 

   

   

   

 

 

 

3.3. Hulpmiddelendepot 

 

In 2016/2017 werden onderstaande hulpmiddelen uitgeleend: 

 

Hulpmiddel Aantal keren uitgeleend 2016 Aantal keren uitgeleend 2017 

Elleboogkrukken 13  14 

Rollator 5  2 

Douchestoel 3  3 

Rolstoel 5  6 

Grijpstok 2  4 

Postoel 4  3 
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4.  Publiciteit 

 

Veel werving die plaats vindt is onzichtbaar of onmeetbaar. De bestuursleden en coördinatoren zijn 

persoonlijke aanspreekpunten die op straat of in de kerk worden benaderd met een vraag om 

informatie of hulp. Ook de vrijwilligers zijn ambassadeurs voor de stichting en informeren en 

verwijzen belangstellenden naar het spreekuur of de website.  

 

 

 

       5.   Interne organisatie 

 

5.1 Bestuur 

Zorgzaam Stedum is een stichting en heeft een stichtingsbestuur, bestaand uit vijf personen: 

 

Dhr. K. Zuiderveld – voorzitter 

Mw. J.A. Koenes-Huizinga – secretaris 

Dhr. F. Werkman – penningmeester 

Mw. A. Nienhuis – bestuurslid 

Mw. C. Kruidhof – bestuurslid 

 

De dagelijkse activiteiten worden aangestuurd door drie coördinatoren: 

 

Mw. I. Rijskamp 

Dhr. H. Smit 

Mw. B. Weert 
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4. Financieel jaaroverzicht 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2016/2017: 

 

 

 Inkomsten in euro  Uitgaven in euro 

Saldo jan 2016 2.732,99  

   

 00,00  

Algemeen  312,34 

Promotie  269,99 

Hulpmiddelen  142,25 

   

T   

   

   

Saldo  dec 2016 2008,41  

   

 Inkomsten in euro  Uitgaven in euro 

Saldo jan 2017 2.008,41  

   

 00,00  

Algemeen  160,80 

Promotie  320,25 

Hulpmiddelen  00,00 

   

   

   

   

Saldo  dec 2017 1527,36  
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5. Evaluatie en vooruitblik naar 2018 

 

In 2018 wil Zorgzaam Stedum haar activiteiten continueren, waarbij ze oog blijft houden voor nieuwe 

behoeften en wensen bij de Stedumers.  

De coördinatoren zullen in 2018 het vrijwilligersbestand up-to-date houden. 

Verder is de stichting voornemens de ontwikkelingen op het gebied van huishoudelijke hulp en zorg 

nauwlettend te volgen, omdat tot nu toe gebleken is dat thuiszorgorganisaties moeite hebben in de 

nieuwe situatie – waarbij het leveren van de zorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente is 

komen te vallen – adequate zorg te bieden. De stichting heeft hierin reeds contact gezocht met 

dorpsbelangen, zodat zo nodig acties kunnen worden ondernomen.  

Tot slot zal Zorgzaam Stedum aandacht blijven houden voor het bewegen van mensen om gebruik te 

maken van de diensten van de stichting. Uit de evaluatie van de projectperiode is gebleken dat 

Zorgzaam Stedum een waardevolle aanvulling is op het lokale aanbod en dat de stichting inmiddels 

ook al breed bekend is. Stedumers zijn echter nog steeds wat schuchter om hulp in te schakelen. 

Vaak kunnen hulpvragen ook met bekenden of buren worden opgelost, maar als dit niet het geval is, 

is voor menig Stedumer de drempel nog te hoog om een (onbekende) vrijwilliger in te schakelen en 

dat is jammer, want ruim 60 vrijwilligers staan nog steeds in de startblokken om hun diensten te 

verlenen. Door het plaatsen van artikelen in de Stedumer, door mond-tot-mondreclame, door de 

activiteitenmiddagen en door het bieden van kwalitatief goede dienstverlening wil Zorgzaam Stedum 

– nu haar naam en dienstverlening reeds goed bekend is – werken aan het verder vergroten van het 

vertrouwen onder Stedumers, zodat er steeds meer met elkaar en voor elkaar gezorgd kan worden. 

 

 


