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ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN



VOORWOORD

MISSIE

FINANCIËN

2014 was voor vele inwoners een spannend jaar vol onzekerheid over wat 
de toekomst brengt. Wat betekenen al die wijzigingen in 2015 voor mij? Hoe 
knoop ik de eindjes aan elkaar? Servanda heeft heel veel ingezet om inwo- 
ners van informatie en advies te voorzien via de Wmo adviseur en de sociale 
raadsvrouw. Ook zijn nieuwe initiatieven opgezet die de inwoners een steun- 
tje in de rug bieden.
Intern was 2014 een boeiend jaar met personele wijzigingen; een nieuwe 
directeur, afscheid van vertrouwde gezichten bij het Wmo team en directie, 
en vijf nieuwe personeelsleden. Dit nieuwe team heeft veel aandacht besteed 
aan teambuilding en professionalisering. Ook was er extra ondersteuning en 
waardering voor de vele vrijwilligers waar Servanda op kan bouwen.
2014 was een goed jaar voor Servanda, 
inhoudelijk en financieel.
Dank voor de grote inzet aan alle 
vrijwilligers, beroepskrachten, docenten, 
partners, deelnemers en de gemeente.
 
Susanna Kos
directeur

Als brede welzijnsorganisatie voor alle inwoners van Hardinxveld-Gies-
sendam heeft Servanda de missie: activeren - vinden - verbinden. 
Servanda biedt activiteiten, advies en dienstverlening aan die de 
inwoners in hun eigen kracht en in hun onderlinge samenhang 
versterken. 
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  Servanda heeft het boekjaar afgesloten met een positief
  resultaat van € 43.800,- op een exploitatie van € 647.000,-.



BASISFUNCTIES

Cursussen en activiteiten voor 
volwassenen, zowel recreatief 
als informatief.
O.a. Bridge, Zumba aerobics, 
taallessen, hobbygroep de 
Baanbrekers en de Dag van 
de Ouderen.

Volwassenenwerk

Activiteiten voor kinderen om 
zich, spelenderwijs, te ontwik-
kelen. Zoals techniek-
middagen, kinderinstuiven, 
kinderkookcursus, het buiten-
speelteam, meidenavonden 
en de Speel-In.

Kinderwerk

Vraagbaak voor moeilijke 
kwesties en situaties, advies 
en hulp op sociaal-juridisch 
gebied en op het gebied van 
de Wmo. Ook indicatie Huis- 
houdelijke Hulp, voedselbank 
en woningurgentie. 
Voor jongeren is er het 
Jongeren Informatie Punt.

Informatie en advies

Toelichting op de aantallen deelnemers in dit jaarverslag: 
behalve deelname aan de Baanbrekers en volwassenencursussen zijn alle gegevens cumulatief. 3

Buurtwerk

6907  deelnemers

Het stimuleren van de per-
soonlijke ontwikkeling van 
jongeren. Via, ambulant werk, 
maatschappelijke stages en 
inloopavonden (nu ook in de 
zomer).

Jeugd- en jongerenwerk

1588  deelnemers

426  deelnemers

2926  deelnemers

Een steuntje in de rug door 
middel van mantelzorg onder-
steuning, Alzheimercafé, 
signalerend huisbezoek.
Nieuw: de maatjesprojecten 
Kids Mate en Samen op Stap.
Ook nieuw: Hulp bij Thuis-
administratie en Steunpunt 
Vrijwilligerswerk

Ondersteuning en 
bemiddeling

1058  deelnemers

Activiteiten voor en door de 
buurt om betrokkenheid en 
sociale cohesie te bevorderen, 
zoals de wijktafel.
Nieuw:
Sport en Cultuur in de Buurt.

776  deelnemers 



NIEUW OPGEZET IN 2014

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk nodigt mensen actief uit zich als vrijwilliger 
in te zetten voor de samenleving of voor specifieke doelen en brengt vraag 
en aanbod bij elkaar. Het steunpunt zorgt voor scholing en training, en 
ondersteuning van organisaties met vrijwilligers.
In de aanloop naar de opening is er veel werk verricht. Zo is er een digitale 
vacaturebank voor vrijwilligers opgezet, die via onze website 
www.servanda.nl te raadplegen is.

Steunpunt Vrijwilligerswerk

Wijktafels

Dit initiatief werd in 2013 voorbereid en kreeg in 2014 vorm als platform 
voor bewoners en organisaties als de woningcorporatie, wijkcoördinator 
van de gemeente, de wijkagent, de zorginstellingen en Servanda. 
Het uitgangspunt is samenwerken aan een veilige en gezellige woonom-
geving waar bewoners naar elkaar omzien. De wijktafel werkt met ambas-
sadeurs uit diverse wijken die contacten leggen met bewoners en zaken 
signaleren.

Sport en Cultuur in de Buurt

Servanda voert in opdracht van de gemeente het project Sport en Cultuur 
in de buurt uit. Dit gebeurt in nauw overleg met de partners Omnivera, de 
Lange Wei, de Rehobothschool en de Ichthusschool. Een nieuw project 
gericht op het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl voor jong 
en oud. Het kent een vijftal pijlers:

1. De Sportieve School  4. Fit en vitaal/ bewegen voor senioren
2. De Culturele School  5. Sterke verenigingen
3. De Actieve Buurt

Hulp bij Thuisadministratie

Sinds oktober 2014 bestaat de dienst Hulp bij de Thuisadministratie bij 
Servanda. 
Getrainde vrijwilligers ondersteunen inwoners die in schulden zijn geraakt 
of dreigen te raken.
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159  vrijwilligers in 2014 geregistreerd en de eerste 38 vacatures geplaatst.  

 9    wijktafels gehouden in 2014.

 11  huishoudens zijn al ondersteund.
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UITGELICHT !

23 okt 2014 - Het officiële 
startschot klonk tijdens een 
goed bezochte middag vol 
culturele en sportieve activiteiten. 

Kick-off Sport en 
Cultuur in de Buurt

Opening steunpunt 
vrijwilligers
Op 14 november 2014 is 
het Steunpunt officieel 
geopend door mevrouw 
Baggerman, wethouder 
van welzijn, sport en 
cultuur.

Speel-In mijlpaal
Tijdens de 3 e editie van
de Speel-In is de 
“magische” grens van 
1000 kinderen op 
één dag gehaald!

1000 ste bezoeker

Vrijwilligers zijn Goud Waard! 

Daarom zijn alle vrijwilligers in het 

zonnetje gezet tijdens een zeer 

geslaagde gezellige avond. Lekker 

eten, een show met o.a. een ode 

aan de vrijwilligers, gezongen door 

de beroepskrachten. Bijzonder was 

het gezamenlijk vieren van jong 

en oud, Servanda heeft 1 2 

vrijwilligers van 1  tot 80 jaar.

Vrijwilligersavond
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