Jaarverslag
2013
1 juni t/m 31 dec
ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN
Volwassenenwerk
Kinderwerk
Buurtwerk
Informatie en advies
Ondersteuning en bemiddeling
Jeugd- en jongerenwerk

OPRICHTING EN BESTUUR
In de voorgaande jaren heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam haar
visie op welzijn vastgesteld en besloten dat zij wil streven naar één welzijnsorganisatie in de gemeente.
Per 1 juni 2013 heeft de nieuwe stichting Servanda de taken van de voorgangers IGO en SKEW overgenomen.
Het bestuur van Stichting Welzijn
Hardinxveld-Giessendam bestaat uit:
Johan Adriaanse, Gera Hospers,
Wil Kuup en Jan Trapman (voorzitter).
Directeur André Schoonderbeek heeft begin 2014 de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt. Het bestuur heeft daarom eind 2013 Susanna Kos als nieuwe
directeur benoemd.

Financiën:
Servanda heeft het boekjaar 2013 afgesloten met een positief
resultaat van € 4.000,- op een exploitatie van € 359.000,-.

MISSIE
Als brede welzijnsorganisatie van Hardinxveld-Giessendam heeft
Servanda als missie: activeren - vinden - verbinden.
Servanda biedt de inwoners activiteiten en diensten aan om daarmee
hun onderlinge samenhang te versterken en hen te helpen
advies en informatie te vinden waar zij dat nodig hebben.

SAMENVATTING JAARVERSLAG
Servanda heeft de dienstverlening van de voorgangers succesvol
gecontinueerd

&

is gestart met
het ontwikkelen
van een aantal
nieuwe functies.
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VOORTZETTING
Servanda heeft de basisfuncties van de voorgangers voortgezet en uitgebreid.
Zie ook pagina 4 voor meer info over de nieuwe onderdelen.

Kinderwerk
Activiteiten, bijeenkomsten en cursussen als
techniekmiddagen, kinderinstuiven en meidenavonden.
NIEUW: Het buitenspeelteam
955 deelnemers (excl. Speel-In)

Volwassenenwerk
Cursussen en activiteiten voor volwassenen,
zowel recreatief als informatief.
O.a. een bijeenkomst over erfen schenkingsrecht, Salsa
aerobics, hobbygroep de
Baanbrekers en de Dag van
de Ouderen.
296 deelnemers (excl. Dag v/d Ouderen)

Buurtwerk
Activiteiten voor en
door de buurt om betrokkenheid en sociale cohesie te
bevorderen.
NIEUW:
- De wijktafel
- Klussendienst
48 deelnemers

Jeugd- en jongerenwerk
Het stimuleren van de
persoonlijke ontwikkeling van
jongeren. Via inloopavonden,
cursussen, ambulant werk en
maatschappelijke stages.
1305 deelnemers

Informatie en advies
Vraagbaak voor moeilijke
kwesties en situaties, advies
en hulp op sociaal-juridisch
gebied en op het gebied van
de WMO, WMO advies en
indicatie, woningurgentie en
bijeenkomsten voor jongeren.
(JIP). NIEUW: Sociaal raadsliedenwerk
926 deelnemers

Ondersteuning en
bemiddeling
Mantelzorg
ondersteuning, Alzheimer
café, signalerend huisbezoek.
496 deelnemers

Toelichting op de aantallen deelnemers in dit jaarverslag:
behalve deelname aan de Baanbrekers en volwassenencursussen zijn alle gegevens cumulatief.
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NIEUW OPGEZET IN 2013:
Sociaal Raadsliedenwerk
In september is het spreekuur van de sociaal raadslieden van start
gegaan. De eerste vragen betroffen problemen op het gebied van het
arbeidsrecht. Intussen weten mensen van alle leeftijden en met uiteenlopende problematiek de raadslieden te vinden. Opvallend is dat met name
jongeren nogal eens worstelen met schulden of niet goed hun weg weten
te vinden in het oerwoud aan wetten en regelingen.
91 deelnemers

Klussendienst
Servanda heeft een klussendienst opgezet om te stimuleren dat mensen
uit de eigen buurt helpen bij het het verrichten van kleine karweitjes om
daarmee de sociale samenhang in de wijken te versterken.
Servanda speelt een verwijzende rol tussen hulpvrager en klussendienst.
48 deelnemers

Buitenspeelteam
Het buitenspeelteam heeft als doelstelling het stimuleren van deelname
aan bewegingsactiviteiten en daarmee bijdragen aan een gezonde(re) en
actieve leefstijl.
Eén keer per week afwisselend is het buitenspeelteam in Boven- of in
Beneden-Hardinxveld. Hierbij zijn zo’n 200 kinderen in totaal bereikt.
Vanwege de populariteit is besloten om vanaf maart 2014 deze activiteit
twee keer per week te organiseren.
200 deelnemers

De wijktafel
De wijktafel is een ontmoetingsplaats voor bewoners, de wijkagent, de
woningcorporatie en de wijkcoördinator van de gemeente. Het is de plaats
waar klachten, ideeën en signalen kunnen worden ingebracht en
besproken.
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In 2013 zijn de eerste verkennende gesprekken met betrokken organisaties gehouden. Omnivera, De Lange Wei, de politie en de coördinator van
de buitendienst van de gemeente hebben hun medewerking toegezegd.
Dit veelbelovende initiatief wordt in 2014 verder uitgewerkt.

UITGELICHT !
kick-off
buitenspeelteam

22 mei 2013 - Op het schoolplein
van de Koningin Wilheminaschool
vond een spetterende sport- en
spelmiddag plaats.
Hiervoor bedankt

Servanda de partners
en sponsoren:
De gemeente, de GGD
(uitvoeringsprogramma

1 oktober:

Internationale dag van
de ouderen.
Vaartocht met een
fluisterboot door de
Brabantse Biesbosch

Gezond Gewicht), Omnivera,

Albert Heijn en OKK.

100 Bezoekers

mantelzorgdag

Op 14-11-2013 werd de
Landelijke mantelzorgdag gehouden in De
Lange Wei. Ruim 100
mantelzorgers werden
in het zonnetje
gezet!

184 deelnemers

Speel-in 35 jaar !

In de zomervakantie werd voor de 35e
maal de Speel-in georganiseerd, met extra
feestelijke activiteiten, zoals een stormbaan
van 46 meter en een kinderboerderij.
De Speel-In is een 5-daags kindervakantiespektakel

georganiseerd en begeleid door bijna 100 vrijwilligers
samen met een medewerker van Servanda.

3955 kinderen

(+125 bezoekers avondopenstelling)
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CONTACT
Scheldestraat 1
3371 SV Hardinxveld-Giessendam
T: 0184 61 27 71
E: info@servanda.nl
W: www.servanda.nl

Samenstelling en ontwerp:
Studio Formo

