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Jaarverslag 2013
Het coördinerend bestuur kwam eens in de drie á vier maanden bij elkaar
en besprak dan de lopende zaken en de voorbereidingen van de
vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) en de penningmeestersoverleggen. Verder heeft het nut van digitale media zich bewezen door de
snelle mogelijkheid van tussentijdse contacten.
Het jaar 2013 stond vooral in het teken van het uitwerken van het PR plan
dat het dagelijks bestuur presenteerde in de AB vergaderingen en daarna
uitwerkte. Er werden initiatieven ontwikkeld om website en Eenheid een
eigentijdser jasje te geven, met de bedoeling deze twee onderdelen beter
op elkaar aan te laten sluiten.
Eenheid
Ook in het jaar 2013 verscheen ons gezamenlijke mededelingenblad
Eenheid weer 10 keer: maandelijks m.u.v. de maanden mei/juni en juli/
augustus (dan tweemaandelijks). De redactie bestond aan het eind van
het jaar uit 2 redactieleden te weten Liesbeth Wieringa van de afdeling
Bennekom en Carla Besselink vanuit de Seniorenhuisvesting.
De eindverantwoordelijkheid of alles goed en zonder fouten is opgenomen
in Eenheid lag bij de redactie, waarna het concept Eenheid werd
opgestuurd naar firma Printservice in Ede die het vervolgens voor een
laatste controle terugstuurde, waarna het gedrukt kon worden. De
voorgangers, die volgens schema ongeveer twee maanden van tevoren
werden aangeschreven, leverden trouw hun tekst voor Eenheid in.
In 2012 werd zowel binnen het dagelijks bestuur als in het AB en tijdens
een vergadering van de aanleveraars van de afdelingen een vernieuwde
lay-out van Eenheid besproken.
En per april van 2013 jaar werd de eerste nieuwe Eenheid gedrukt en
onder de leden verspreid. De reacties op de nieuwe lay-out waren
overwegend positief.
Diensten in Het Schild 2013
Onder auspiciën van de Stichting ZW Veluwe in de persoon van de heer
K. Hoekzema zijn er 6 NPB diensten gehouden in het verzorgingstehuis
Het Schild te Wolfheze voor ouderen met een visuele beperking.
De diensten, die circa 45 minuten duren, worden graag bezocht door
bewoners van het tehuis. Het aantal belangstellenden is wel aan het terug
lopen. Het gemiddelde bezoek bedraagt 20 personen en er komen
nagenoeg geen nieuwe gezichten bij.
De collecte van de diensten werd overgemaakt naar De Wilde Ganzen.
Na de dienst was er gelegenheid om koffie of thee te drinken, waar men
graag gebruik van maakte. Een vast aantal mensen van buiten het
instituut was altijd aanwezig voor hand en span diensten, waarvoor onze
dank.
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Werkgroep voorgangers 2013
In 2013 werden voortgangsgesprekken gevoerd met twee voorgangers en
de voortzetting van de overeenkomst van opdracht van een derde
voorganger vergde enige aandacht van de werkgroep.
Na het droevige overlijden van voorganger M. Rougoor van de afdeling
Bennekom werd met de sollicitatiecommissie van de afdeling het proces
opgestart tot een sollicitatieprocedure
Het is door allerlei omstandigheden niet gelukt om een voorgangerslunch
te organiseren.
De Regiozondag van de Stichting heeft in 2013 plaatsgevonden in
Rhenen. Na het welkomstwoord van voorzitter Harry Rijken luisterden en
beleefden we met elkaar het thema ‘Leven als bomen’. De dienst werd
zeer inspirerend bevonden en na de viering hebben de aanwezige
voorzitters van de diverse afdelingen samen met Grietje van de Voet,
voorzitter van Rhenen, een boom geplant!
Regionalisering
Het dagelijks bestuur heeft zich voor 2014 ten doel gesteld om te
onderzoeken hoe we in de regio nog beter kunnen samenwerken.
Als voorbeeld daarvan wordt er ook in 2014 weer samengewerkt rondom
een gezamenlijke lezingencyclus.
Financiën
Voor een overzicht van het financiële reilen en zeilen van de stichting
verwijzen wij hier naar de Jaarrekening 2013.
Dieneke Gorter
Secretaris Stichting ZW-Veluwe
Februari 2014
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