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Voorwoord van het bestuur 

 

Het jaar 2020 is ook voor de WLG voor een groot deel overschaduwd door de wereldwijde 

Corona uitbraak, waarbij al onze activiteiten zijn stilgelegd ter bescherming van onze gasten 

en vrijwilligers. Desondanks was dit voor ons als stichting een jaar om te reflecteren van wat 

we al hebben bereikt in ons tien-jarig bestaan en wat onze plannen zijn voor de toekomst: 

• Wat kunnen we doen om het de mensen die deelnemen aan onze activiteiten nog 

meer naar de zin te maken?  

• Hoe kunnen we onze vrijwilligers terzijde staan met hulpmiddelen en materialen 

zodat ze nog prettiger hun werk kunnen doen.  

• En hoe kunnen we de mensen van Gerwen nog meer met elkaar laten verbinden, 

zowel jong als oud en alle leeftijden daar tussen in.  

Mede dankzij de subsidiegelden is er veel mogelijk zodat we onze activiteiten toegankelijk 

kunnen houden voor iedereen in Gerwen, Nederwetten en Nuenen die daar gebruik van wil 

maken. Zo kunnen we in 2021 weer verder met ‘zorgen voor elkaar’.  
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1.  Verslag van het bestuur 

 

 

Ook dit jaar was het plan om door te gaan met de activiteiten die goed lopen en ook om te 

zien of er mogelijkheden zijn tot uitbreiding en verbetering waar nodig. Met name de 

Huiskamer in het Huysven heeft zodanig veel belangstelling dat er gedacht wordt aan het 

opzetten van een tweede dag. Beide dagen met maximaal 10 gasten en dezelfde vrijwilligers 

voor het reilen en zeilen van de Huiskamer.  

 

Verder zijn er plannen om te inventariseren wat er op de markt is voor ouderen betreffende 

inzetbare ICT ontwikkelingen om ouderen in Gerwen langer zelfstandig thuis te kunnen laten 

wonen. Op dit gebied is er al het een en ander op de markt of in ontwikkeling, maar het doel 

is om te kijken wat er het beste zou kunnen passen voor de mensen in Gerwen. 

 

Om te kijken of we onze activiteiten kunnen uitbreiden denken we als WLG dat er meer 

naamsbekendheid nodig is in Gerwen, Nuenen en Nederwetten. Vandaar dat we meer aan 

marketing willen gaan doen en deze op een juiste manier in willen kunnen gaan zetten. 

Gedacht wordt aan een duidelijke, toegankelijke folder die breed inzetbaar is en waar alles 

wat de WLG doet aan activiteiten wordt toegelicht. 

In het kader hiervan is er een nieuw algemeen email adres gekomen: info@wlg-gerwen.nl en 

wordt er gekeken in het komende jaar om ook een eigen website te maken; www.wlg-

gerwen.nl met een koppeling naar www.dorpspleindigitaalgerwen.nl maar wel met een eigen 

“gezicht”. 

 

Helaas vanwege de Corona uitbraak zijn alle activiteiten stilgelegd vanaf maart 2020 en ook 

niet meer opgestart.  

Veel van onze plannen worden daarom doorgezet naar het volgend jaar. 

 

1.2  Activiteiten 

 
Huiskamer ‘t Huysven 

De huiskamer is een initiatief van de WLG om mantelzorgers een dag in de week te ontlasten 

en gasten een fijne dag te bezorgen. Vanwege de grote interesse en het groeiend aantal 

gasten stonden alle seinen op groen om er nog een dag bij te doen. Het aanbod van de 

vrijwilligers en de subsidie van de gemeente Nuenen kunnen dit mogelijk maken, maar 

vanwege Corona zal dit uitgesteld worden tot in ieder geval 2021.  

Wel is er door de WLG al geïnvesteerd in een goed ventilatie systeem welke is geplaatst op de 

locatie ’t Huysven waar de Huiskamer is gesitueerd. Ook zijn er nieuwe spellen en knutsel 

materialen, gericht op ouderen, aangeschaft. 

 

De 3 vrijwilligers die de mensen tijdens deze dag verzorgen hebben na de sluiting van de 

Huiskamer het gehele jaar contact gehouden met de gasten om te informeren naar hun 

welzijn en kleine attenties gebracht, bijvoorbeeld tijdens feestdagen. Dit werd enorm 

gewaardeerd door de gasten en hun familie. 

 

Inloopmiddag 

Elke maandag middag kunnen mensen elkaar ontmoeten bij d’n Inloop. Hier kunnen zij 

onder het genot van een kopje koffie elkaar weer even zien en bijpraten. Er worden geregeld 

workshops georganiseerd of lezingen gehouden, die druk worden bezocht. 

Gastvrouwen/heren zorgen voor het organiseren en verloop van deze middag. Deze activiteit 

vindt plaats in het dorpshuis d’n Heuvel in het midden van Gerwen. 

 

Wandelingen 

Vanuit de inloopmiddag wordt er ook wekelijks een wandeling gestart onder begeleiding van 

een vrijwilliger. Tempo en route wordt aangepast aan de deelnemers en iedereen geniet van 

de prachtige omgeving van Gerwen. Na afloop wordt er bij d’n Inloop aangeschoven voor een 

kopje koffie. Ook van deze activiteit werd voor de ‘lockdown’ veel gebruik gemaakt en er 

gaat geen week voorbij zonder deelnemers. 

mailto:info@wlg-gerwen.nl
http://www.wlg-gerwen.nl/
http://www.wlg-gerwen.nl/
http://www.dorpspleindigitaalgerwen.nl/
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Fietstochten 

Op de vrijdagmiddagen zijn er de wekelijkse fietstochten die door twee vrijwilligers worden 

uitgezet en begeleid. De fietsgroep wisselt van 20 tot 40 deelnemers, dus een zeer gewilde 

activiteit. Ondanks dat deze activiteit buiten plaatsvindt is ook dit vanuit de WLG gestopt, 

totdat dit weer verantwoord plaats kan vinden. 

 

Museumbezoeken 

In de winter, als er niet gefietst wordt, worden er museumbezoeken georganiseerd door 

vrijwilligers van de WLG. Ook hier is grote animo voor en zal zeker weer na de Coronatijd 

worden opgepakt. 

 

Ittemee 

Een maandelijkse activiteit waar door vrijwilligers een drie gangen maaltijd wordt gekookt en 

geserveerd in d’n Heuvel. Maximaal 25 mensen kunnen aanschuiven en moeten zich van 

tevoren opgeven. Voor deze activiteit wordt een vergoeding gevraagd, zodat er kosten 

dekkend gewerkt kan worden. Het samen eten en is voor de mensen die komen echt iets 

waar naar wordt uitgekeken. Ook deze activiteit is tot nader order stopgezet. 

 

Creatieve markt 

Een jaarlijks evenement in oktober, waarbij creatieve mensen in de regio hier hun hobby’s 

kunnen laten zien en hun creaties kunnen verkopen aan een tal van kraampjes. De markt 

heeft altijd een gezellig sfeer en is elk jaar drukbezocht. Helaas ging deze in 2020 niet door, 

maar er zijn weer plannen voor 2021. 

 

Opschoondag 

Tijdens de landelijke ‘opschoondag’ wordt er ook vanuit de WLG een opschoondag voor 

Gerwen en omgeving georganiseerd. Vanwege de Gerwenaar André van der Maat, die zijn 

leven wijdde aan het schoonhouden van de bermen wordt deze dag ; de André van der 

Maatdag genoemd. 

Er zijn jaarlijks zo’n 25 vrijwilligers (jong en oud) bij actief. 
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2.  Toekomst 

 

Voor 2021 is er als eerste doel vanuit de WLG om weer met de activiteiten te kunnen gaan 

starten zodra het beleid omtrent Corona dit weer toelaat. De gezondheid van de gasten en 

onze vrijwilligers staat voorop.  

 

2.2  Activiteiten 

 

- Huiskamer Gerwen plan klaarmaken om naast 1 dag nog een dag open te gaan. 

- Folder WLG klaar hebben en deze verspreiden in Gerwen, Nederwetten en Nuenen, zodat er 

meer bekendheid komt bij mensen wat de WLG voor activiteiten heeft en er meer mensen 

gebruik van kunnen maken. 

- Alle overige activiteiten blijven inventariseren bij de vrijwilligers wat er nodig is om de 

activiteit door te zetten en te verbeteren waar nodig. 

- De inzet van en het aantal vrijwilligers bij de WLG is hoog en er is weinig verloop. Dit is één 

van de redenen waarom de activiteiten een succes zijn en zo druk bezocht worden. Als WLG 

moeten we er op toezien dat de vrijwilligers tevreden en enthousiast blijven om zich in te 

kunnen en willen blijven zetten.  

Daarom focus in de toekomst om verbondenheid tussen alle vrijwilligers te blijven 

stimuleren. 

-alle activiteiten weer heropstarten in 2021 
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3.  Organisatie 

De WLG (Werkgroep Leefbaarheid Gerwen) is een stichting en staat als zodanig ingeschreven 

bij de Kvk onder Stichting Leefbaarheid Gerwen. Het KvK nummer is 52908364. 

Mensen kunnen in contact komen met de WLG middels email: info@wlg-gerwen.nl 

(secretariaat) of telefonisch 06-41102625. Website vooralsnog 

www.digitaaldorpspleingerwen.nl, deze wordt gedeeld met o.a. de Dorpsraad van Gerwen. 

 

3.1  Bestuur 

Het bestuur van de WLG is opgebouwd uit een vijftal onafhankelijke personen met een 

onafhankelijke voorzitter. Eind 2020 is er een nieuw algemeen bestuurslid bijgekomen; mw. 

A. Verhagen. 

Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis en zijn woonachtig in Gerwen. Alleen de 

gemaakte onkosten door de bestuursleden worden vergoed. Er wordt maandelijks vergaderd 

waarbij één bestuurslid van de Dorpsraad aanwezig is om een goede afstemming en 

communicatie te houden tussen de Dorpsraad en de WLG. 

 

Het bestuur van de WLG ziet er als volgt uit: 

 

Voorzitter:   dhr. Lucas Harms 

Penningmeester: dhr. Paul Mol 

Secretaris:   mevr. Ageeth Filius 

Bestuurslid:  dhr. Jan Bekkers 

Bestuurslid:  mevr. Audrey Verhagen 

 

3.2  Werknemers 

De WLG maakt uitsluitend gebruik van de diensten van vrijwilligers. Na herinventarisatie van 

de bestaande lijst van vrijwilligers zijn er 70 vrijwilligers vanuit het dorp Gerwen waar de 

WLG voor de activiteiten een beroep op kan doen, waarvan er 30 op structurele basis de 

verschillende activiteiten begeleiden. Zij werken allemaal op basis van onkostenvergoeding. 

De inkoop van etenswaren, materialen etc. wordt door deze vrijwilligers zelf geregeld en 

vervolgens gedeclareerd bij de penningmeester. 

  

mailto:info@wlg-gerwen.nl
http://www.digitaaldorpspleingerwen.nl/
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4.  Jaarrekening 

 

 
 

EXPLOITATIEOVERZICHT STICHTING LEEFBAARHEID 

GERWEN  

VAN 1 JANUARI 2020 TOT EN MET 31 DECEMBER 2020 

 
INKOMSTEN  2020 

Subsidies    €   7.450,00 

Vergoedingen   €          0,00 

Bijdrage activiteiten  €   4.516,50 

Giften en donaties   €   1.000,00 

Sponsorinkomsten   €           0,00 

Bijdrage consumpties  €       185,13 

Rente bank    €           2,58 

Overig    €   2.537,00   

          € 15.691,21 

UITGAVEN 2020 

Huur accommodaties  €   1.798,00 

Inkoop goederen   €      983,38   

Kosten activiteiten   €   2.713,57 

Bestuurskosten   €      354,06 

Materiaal en onderhoud  €      114,89 

Telefoonkosten   €      108,02 

Bankkosten    €        77,69 

Kantoorkosten   €      115,95 

Overig    €     929,70 

 

          €   7.195,26 

Exploitatieoverschot       €   8.495,95 
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5.  Begroting 

 
 

            BEGROTING 2020    REALISATIE 2020       BEGROTING 2021 

Inkomsten   
Subsidies              €  6.700,00      €    7.450,00    €  6.700,00    

Vergoedingen              €   2.300,00      €           0,00  €     800,00 

Bijdrage activiteiten           €   7.000,00        €    4.529,50  €  1.000,00 

Giften en donaties         €   2.500,00             €    1.164,27  €  1.000,00 

Sponsorinkomsten         €  1.000,00              €           0,00  €     500,00 

Bijdrage consumpties         €   1.400,00      €      221,13  €     500,00 

Rente bank                €          5,00      €          2,58  €         5,00     

Overig       €   1.000,00      €   2.607,00  €   1.000,00 

Totaal       € 21.905,00      €  15.974,48  € 11.505,00 

        

============================================  

Uitgaven 

Huur accommodaties         €  6.000,00      €  2.085,00  €   2.000,00 

Kosten Activiteiten    €  3.500,00      €  2.721,56  €   7.750,00 

Inkoop goederen           €  4.000,00      €     993,96  €   1.500,00 

Bestuurskosten              €  1.300,00      €     931,99  €   1.250,00 

Materiaal en onderhoud     €     500,00      €  2.074,65  €   1.000,00   

Telefoonkosten     €       40,00      €     153,02  €      200,00   

Bankkosten               €       60,00      €     155,37  €      160,00 

Kantoorkosten     €      100,00      €     135,44  €      240,00 

Overig      €   3.000,00      €   3.629,99                 €  2.500,00 

Totaal      € 18.600,00      € 12.204,33   € 16.600,00   

      

=============================================== 

Exploitatiesaldo             €    3.305,00       €  3.770,15     -/- €   5.095,00 
 
 
Jaarlijks krijgt de WLG subsidie van de gemeente Nuenen waarvan in 2021 een groot deel van 

de bijdrage van de gasten voor de Huiskamer betaald gaat worden. Hierdoor is het 

vergoedingen bedrag voor 2021 veel lager begroot. 

Aangezien er jaarlijks een exploitatie overschot is, heeft het bestuur besloten om te gaan 

investeren in o.a. een folder en website, een ventilatie systeem in het Huysven, een bijdrage 

voor een Duofiets voor Fietsmaatje Nuenen en te investeren in materialen voor alle 

activiteiten. Dit resulteert in een hogere begrotingspost bij “kosten activiteiten” dan bij 

voorgaande jaren. 

 

Door deze investeringen is het exploitatie overschot voor 2021 negatief. De WLG spreekt de 

spaarrekening hiervoor aan. 
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