Jaarverslag Stichting Need Help Coevorden 2017
Begin 2017 wisten we natuurlijk al dat we een ruimte zouden krijgen in het oude schoolgebouw aan
de Linthorst Homanlaan 1 te Coevorden.
Door de bijdrage van het Oranje Fonds van € 3000,00 hebben we het eerste jaar geen geldzorgen, en
kunnen we onze ruimte inrichten met de spullen die nodig zijn. Waar we erg dankbaar voor zijn.
In de eerste maanden is er een hoop werk verricht om het pand voor alle gebruikers “bewoonbaar”
te maken o.a. door een gezamenlijke klus- en schoonmaak dag begin maart. Op 15 maart was het
dan zover en was de officiële opening van onze ruimte in het pand, samen met andere
maatschappelijke partijen. Dit pand kreeg uiteindelijk in juni de naam Multifunctioneel Centrum de
“Ravelijn Verbindt”.
Nu we beschikking over een eigen ruimte hadden konden er mooie en leuke dingen voor onze leden
georganiseerd worden. Hieronder een opsomming van de leuke activiteiten:
-

-

-

Bingavonden op 30 juni en 27 oktober, wat zo goed werd ontvangen dat er voor 2018 6
avonden zijn gepland;
Samen-zijn-dag (rommelmark enz.) samen met enkele andere partijen op 12 september;
Een vrouwenverwenavond met medewerking van vele disciplines, waar onder
schoonheidsspecialistes, voedseldeskundige, pedicures, manicure, massage, make-up
adviseuse enz. Ook werden er die avond allemaal gezonde hapjes en drankjes geserveerd;
Eenzelfde avond word ook in mei 2018 gehouden. Beide avonden worden mogelijk gemaakt
door een bijdrage van de gemeente Coevorden.
Kindermiddag op 27 oktober; We hebben een speurtocht gehouden en een film laten draaien
onder het genot van eten en drinken. Deze middag is mogelijk gemaakt door een schenking
van de Lidl;
Sportieve sint cadeautjes uitdelen aan de kinderen van onze leden. Deze cadeaus zijn op 25
november geschonken door Fysiotherapie en Training Coevorden in verband met hun 45
jarig bestaan

Natuurlijk hebben we met de vrijwilligers ook weer ons best gedaan om extra geld te genereren. In
januari mochten we een box neerzetten bij de Albert Heijn voor de statiegeld bonnen, in juni de
collecte voor het Oranjefonds, natuurlijk de Ganzenmarkt op 13 november en de Winterfair op 18
november. Tevens zijn er inkomsten vanuit kantine verkoop wanneer wij iets organiseren.
Daarnaast zijn er mooie financiële giften binnen gehaald, waar behoorlijk wat papierwerk aan vooraf
ging. Sommigen zijn al benoemd, maar voor het geval we iets vergeten noemen we de Lidl, het
Oranjefonds en de Gemeente Coevorden.
Na evaluatie van onze openingstijden zijn we allen erg tevreden. Het is vaak druk op de maandag en
woensdag en ook steeds meer mensen blijven even plakken voor een kop koffie. Aan de koffietafel
komen mooie gesprekken op gang, en onze vrijwilligers bieden het luisterende oor. Dit wordt zeer
gewaardeerd.
Soms zijn er leden die net iets meer aandacht behoeven. We bieden dan een gesprek aan met één
van onze vrijwilligers (Maatschappelijk werker in opleiding), zij kan hen vaak net het zetje geven om
de juiste weg te bewandelen in de hulpverlening.

De donderdagmiddag bleek geen succes, er kwamen maar weinig leden langs. Daarom is deze
opening verplaatst naar de zaterdagmorgen.
Vanaf september hebben we op verzoek van de gemeente de financiële administratie en enkele
andere zaken verzorgd voor Maaltijden van Leontien. Zij verkoopt maaltijden aan huis, maar ze kan
zelf niet de financiële administratie op zich nemen. We besluiten om haar tijdelijk voort te helpen.
Het College van de gemeente Coevorden bracht in november een bezoek aan de Ravelijn Verbindt,
waar iedere partij iets kon vertellen en vragen van het college beantwoorden over wat ze precies
deden, voor wie en waarom. Wij kregen zeer positieve reacties.
In december zijn er diverse activiteiten geweest. Wij hebben voor onze leden 6 Sinterklaas zakken
kunnen uitdelen met daarin nieuwe cadeaus, boeken en knuffels. Deze werden in dank aangenomen.
(Deze actie is geheel anoniem gehouden, leden konden zich opgeven bij de voorzitter)
Tevens zijn onze NeedHelp pietjes op bezoek geweest bij het sinterklaasfeest van de ITOM, welke
ook in het pand huisvesten. De stichting heeft veel sinterklaascadeaus gekregen van de voedselbank
(actie van de Albert Heijn). Wij hebben besloten deze cadeau’s door te geven aan de kinderen van de
ITOM. Ook deze kinderen en ouders konden dat zeer zeker waarderen.
De kerstdagen konden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er zijn nog steeds veel mensen die geen
kerstpakket ontvangen. Wij hebben onder onze leden 30 pakketten kunnen uitdelen. Grandioos.
Dit mooie vrijwilligerswerk vergt toch wel de nodige inzet, samenwerking en is zeker niet vrijblijvend.
Daarom hebben we aan het einde van het jaar afscheid genomen in het bestuur van Natasja
Hoogeveen- Faber en Egwin en Miranda Oldeman. Ook van een aantal vrijwilligers hebben we
afgelopen jaar afscheid genomen. Natuurlijk heeft een ieder een kleinigheidje gekregen bij vertrek.
We hebben dit jaar alle vrijwilligers kunnen bedanken in de vorm van een Barbecue, betaald door de
stichting. Welke ook zeer gewaardeerd werd.
Als nieuwe bestuursleden zijn aangetreden per 1 januari 2018 :
Miny Arends (penningmeester) en
Gerda Mulder (secretaris)
Met dit nieuwe bestuur zetten wij ons het komende jaar weer voor 100% in.

Een veelbewogen, succesvol en druk jaar! Op naar 2018!

