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Jaarrapport 2019 
 
Stichting Welzijn Veere 
Stichting Welzijn Veere (Welzijn Veere) is een zelfstandige, professionele organisatie. Wij 
gaan en staan voor een veerkrachtige en saamhorige Veerse samenleving, waar jong tot 
oud meetelt en op eigen wijze kan meedoen. Wij werken in alle 13 woonkernen van de 
gemeente Veere. 
o Wij signaleren vragen en behoeften van inwoners en werken vraaggericht 
o Wij stimuleren dat alle inwoners blijven meedoen in de samenleving 
o Wij ondersteunen het zelf- en samen-organiserend vermogen van burgers 
o Wij ondersteunen activiteiten die zich richten op ontmoeting, actief blijven en 

zelfredzaam zijn 
 
In dit jaarrapport (vanwege de corona-crisis in eenvoudige lay-out opgesteld) maken wij 
melding van de activiteiten die Welzijn Veere in 2019 heeft ondernomen om onze 
doelstellingen te bereiken. 
 
Stichting Welzijn Veere 
Schoolstraat 4 
4356 BX Oostkapelle 
tel. 0118-58 36 87 
info@welzijnveere.nl 
www.welzijnveere.nl 
 
Welzijnsnetwerken vormen de basis van Welzijn in 
iedere Veerse woonkern 
Welzijn Veere helpt mensen, van jong tot oud, in de gemeente 
Veere bij het prettig en zelfstandig leven en wonen.  
 
Welzijn Veere heeft zich, op basis van de koersnota, gericht op 
het vormgeven en neerzetten van een sociale-welzijns-
infrastructuur, wat inmiddels bekend is onder de naam “Veerse 
Welzijnsnetwerken”. Het doel van deze netwerken is om 
preventieve oplossingen dichtbij de eigen woonomgeving te 
realiseren en hierdoor de kosten voor (dure) voorzieningen te 
verminderen. 
 
Het structureel inzetten van 
Welzijnsnetwerken in iedere kern van de 
gemeente Veere is niet vanzelfsprekend. 
Gemiddeld zijn er voor de welzijnsnetwerken 
130 vrijwilligers (coördinerend), voor in 
totaal 500 vrijwilligers, actief in de 13 
Veerse woonkernen. Deze vrijwilligers 
worden begeleid door de professionele 
welzijnswerkers van Welzijn Veere. 
 
Inwoners van de gemeente Veere kunnen 
met hulpvragen in iedere kern terecht.  
De hulpvragen zullen door een vrijwilliger 
van het Welzijnsnetwerk of een 
professionele medewerker van Welzijn Veere 
in behandeling worden genomen en indien 
nodig worden doorgezet binnen het 
Welzijnsnetwerk. 
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Commissie Welzijn  
Elke Veerse woonkern heeft een Commissie Welzijn (of soortgelijk burgerinitiatief met 
een andere naam). De Commissies Welzijn signaleren vragen, knelpunten, problemen en 
wensen op het gebied van welzijn in hun kern. Ze leggen verbindingen tussen de lokale 
sport- en vrijwilligersverenigingen, dorps- of stads-raden, professionele 
(zorg)organisaties, kerkelijke en maatschappelijke organisaties in de kern. Met die kennis 
adviseren ze Welzijn Veere en werken ze samen oplossingsgericht aan welzijn in de kern. 
Welzijnswerkers ondersteunen de Commissies Welzijn en ondernemen (indien nodig) 
acties op basis van de signalen. 
  
Burenhulp 
o Burenhulp is er voor het verbinden van inwoners uit de 

kernen met een hulpvraag en hulpaanbieders. Het gaat 
hierbij om laagdrempelige (praktisch en kortdurende) 
vragen die binnen de kaders van vrijwilligerswerk passen 

o Wij ondersteunden de 13 vrijwillig 
burenhulpcoördinatoren die per woonkern de hulp 
coördineren 

o In 2019 waren er 261 vrijwilligers betrokken bij 
Burenhulp. De inzet van deze vrijwilligers is wisselend. 
Sommigen worden een enkele keer per jaar gevraagd, 
anderen helpen regelmatig een hulpvrager 

o In 2019 zijn er in totaal 349 aanvragen voor Burenhulp 
geregistreerd, waarvan 163 eenmalige en 186 structurele 
aanvragen. Structurele hulpvragen duren acht weken of 
langer 

o De meeste aanvragen hadden betrekking op gezelschap 
en vervoer 

o Voor het programma “Trugkieke” van Omroep 
Zeeland werd Burenhulp in beeld gebracht. 
Vrijwilligers uit Westkapelle, iemand die hulp 
ontvangt en de coördinerende welzijnswerker 
werkten hieraan mee 
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Burgeradvies  
Vrijwillig Burgeradviseurs zijn 
onafhankelijke adviseurs voor 
vragen op het gebied van welzijn, 
inkomen, recht, zorg, wonen, 
vervoer en participatie. 
Burgeradviseurs kunnen, in hun 
rol van onafhankelijk 
cliëntondersteuner, inwoners van 
de gemeente Veere ook helpen 
bij het voeren van een gesprek 
met Porthos. De Vrijwillig 
Burgeradviseur kan gesprekken 
met mensen voorbereiden, of hen 
bijstaan tijdens een gesprek zelf.  
Welzijn Veere coördineert en 
ondersteunt de inzet van de 
negen gecertificeerde Vrijwillig 
Burgeradviseurs en organiseert hun deskundigheidsbevordering. In 2019 stopte 1 
Burgeradviseur en is er 1 gestart na het behalen van het certificaat Vrijwillig 
Burgeradviseur. 
In 2019 werden 105 huisbezoeken afgelegd bij 37 individuele aanvragers. De meeste 
hulpvragen hadden betrekking op Financieel-administratieve onderwerpen.  
Er is een filmpje over Vrijwillig Burgeradviseurs beschikbaar. 
 
Welzijnswerk  
Elke Veerse woonkern heeft een welzijnswerker van Welzijn Veere als vast 
aanspreekpunt. Hij of zij onderhoudt contacten met bewoners, organisaties, stichtingen 
en professionele organisaties in de kern en daarbuiten. Hierdoor kan de welzijnswerker 
goed meedenken over de juiste ondersteuning door vrijwilligers of professionals.  
Welzijnswerken in de kernen is dynamisch. Het is een doorlopend proces van investeren 
in contacten met lokale organisaties en individuen om op de hoogte te blijven van 
ontwikkelingen, samenwerkingen aan te gaan en krediet en vertrouwen op te bouwen. 
Door mensen te kennen, een vertrouwd gezicht te worden op dorpsraadvergaderingen, 
evenementen en andere bijeenkomsten, haalt de welzijnswerker een hoop informatie op 
over wat de mensen bezighoudt, wat eventuele zorgen zijn en waar kansen liggen. 
 
Samenwerken met professionele (zorg)organisaties 
 
Casuïstiek Voorliggend Veld  
In iedere kern worden hulpvragen, 
knelpunten en signalen door vrijwilligers 
en welzijnswerkers in het welzijnsnetwerk 
opgevangen, doorverwezen en verwerkt 
binnen het lokale welzijnsnetwerk. Indien 
vragen kern- of organisatie-overstijgend 
zijn zal de welzijnswerker dit intern met 
collega’s of met andere professionele 
organisaties bespreken. 
In 2019 werd 128 keer overleg gevoerd 
over 23 casussen. De meest 
voorkomende onderwerpen betroffen 
sociale relaties, financiën en zorg. Naast 
de Vrijwillig Burgeradviseurs waren vooral 
Maatschappelijk Werk Walcheren, Porthos 
en Zeeuwland de betrokken partijen.  
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Netwerkoverleg Veere 
Om als professionals van verschillende organisaties goed met elkaar samen te kunnen 
werken is het kennen van elkaar en elkaars werkzaamheden (zowel de mogelijkheden als 
onmogelijkheden) een belangrijke voorwaarde. Tot grote tevredenheid van alle partners 
organiseren we al enkele jaren het Netwerkoverleg Veere.  
In 2019 zijn de deelnemers van het Netwerkoverleg Veere drie keer samen gekomen. De 
planning was vier keer, maar de laatste bijeenkomst betrof uitleg over de nieuwe 
toegang in Veere. Op verzoek van de sprekers is deze naar begin 2020 verzet, omdat er 
toen betere uitleg over gegeven kon worden. 
 
Behandelde onderwerpen: 

o Eleos – Christelijke GGZ, Specialistische Begeleiding Thuis 
o Present Walcheren – Vrijwilligersdienst voor klussen en sociale projecten 
o De Zonnebloem – Kennismaken met de diensten (naast de bekende reisjes) 
o Home-start Walcheren – Opvoedbegeleiding door getrainde vrijwilligers 
o Kledingbank 
o Voedselbank 
o Speelgoedbank 
o Stichting Leergeld 

 
Eén van onze welzijnswerkers vormt, samen met een wijkverpleegkundige en 
klantondersteuner van Porthos (nu: Wmo-consulent gemeente Veere) de 
agendacommissie voor het netwerkoverleg. 
O.a. door de sprekers die we uitgenodigd hebben, is de deelnemerslijst voor het 
Netwerkoverleg Veere weer gegroeid. Momenteel nodigen wij uit: Klantondersteuners, 
wijkverpleegkundigen (thuiszorg), welzijnswerkers, (school-)maatschappelijk werkers, 
GGZ-medewerkers, Politie, Woonconsulenten, Vrijwilligerscoördinatoren en 
casemanagers van uiteenlopende organisaties die werkzaam zijn binnen het Veerse 
sociale domein. 
 
Samenwerken aan Veerse Welzijnsactiviteiten voor 
senioren  
De “Veerse Samenwerking Welzijnsactiviteiten” is een structurele samenwerking van 
Zorgstroom, Zeeuwland, SVRZ, Gemeente Veere, ZB Planbureau en Bibliotheek van 
Zeeland en Welzijn Veere. In deze samenwerking wordt samengewerkt om een breed en 
toegankelijk welzijnsactiviteiten-netwerk voor (kwetsbare) senioren in de gemeente 
Veere in stand te houden en innovaties toe te passen waar mogelijk. Wij coördineren de 
Veerse Samenwerking Welzijnsactiviteiten. 
 
De samenwerking bestrijdt door zijn huidige aanpak kwetsbaarheid en eenzaamheid 
onder oudere inwoners van de gemeente Veere en zorgt ervoor dat steeds meer ouderen 
langer actief in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. 
Welzijnsactiviteiten die plaatsvinden in een verenigingsgebouw of dorpshuis zijn 
gekoppeld aan activiteiten die plaatsvinden in een woon-zorgcomplex of verzorgingshuis. 
 
Welzijnsactiviteiten voor senioren zijn door de inzet van tal van organisaties en van veel 
vrijwilligers zichtbaar in de 13 kernen van de gemeente Veere. Huis aan huis is een 
programmaboekje onder alle 60+ inwoners verspreid. Voor vrijwilligers die betrokken 
zijn bij welzijnsactiviteiten, is als waarderingsactiviteit, een gezellige middag 
georganiseerd in Zoutelande. 

Er is een filmpje over de welzijnsactiviteiten in de 
kernen beschikbaar. 
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Project Dementievriendelijk Veere 
Er is een projectgroep gevormd waarbij Welzijn Veere, SVRZ, Zorgstroom, Zeeuwse 
Zorgschakels en Manteling samenwerken aan de hand van een plan van aanpak om te 
komen tot een Dementievriendelijk Veere. 
• Er is geïnventariseerd wat er al is en wat er nodig is 

om een dementievriendelijk Veere te realiseren 
• Er is een startsymposium in het gemeentehuis 

georganiseerd  
• Er is een promotiefilmpje gemaakt en er zijn linken 

gelegd met de huisartsen 
• De stuurgroep monitort de voortgang en resultaten  
• Er zijn vier trainingen voor service- en 

baliemedewerkers (beroepskrachten) afgerond  
• Er zijn werkgroepen gestart in de kernen Domburg, 

Zoutelande, Serooskerke. 
De welzijnswerker van de betreffende kern is de procesbegeleider in de 
werkgroepen. Daarbij zullen wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, 
huisartsen en andere geïnteresseerden deelnemen aan de werkgroepen. De 
verschillende werkgroepen brengen zelf gegevens van de kernen in kaart, waaronder 
o.a. ook scholingsbehoefte. Daarnaast zullen zij nagaan wat er nodig is om een 
dementievriendelijke kern te bereiken en welke ondersteuning daarbij nodig is. 

• Er is een filmpje over Dementievriendelijk Veere beschikbaar 
 
Participatie: iedereen doet mee  
Wij ondersteunen initiatieven en activiteiten die zich 
richten op ontmoeting, actief blijven en zelfredzaam zijn. 
 
Cursussen/workshops voor senioren 
Om mee te kunnen (blijven) doen is het belangrijk om 
ook digitaal vaardig(er) te zijn. Op basis van behoefte 
faciliteerden en organiseerden wij, samen met ZB 
Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, cursussen en 
workshops voor senioren in Westkapelle, Grijpskerke en 
Oostkapelle. 
 
Jeugdraad Veere 
De Jeugdraad Veere is het door de gemeenteraad van 
Gemeente Veere ingestelde adviesorgaan op het gebied 
van jongeren. Welzijn Veere begeleidt en ondersteunt de 
Jeugdraad Veere. 
 
De Jeugdraad bestond in 2019 uit 13 leden en is verdeeld 
in 4 werkgroepen: Advies, Voor elkaar, Actief en Eropuit. 
 
De werkgroep “Advies” heeft 3 (gevraagde) adviezen 
uitgebracht aan het College van B&W Veere, namelijk:  

1. Nieuwe Toegang Jeugd 
2. Alcohol-gebruik en -misbruik onder Jongeren 
3. Leefbaarheidsbijdrage en Jeugd  

 
Om deze adviezen te kunnen geven hebben zij gesproken met ruim 50 jongeren, tijdens 
activiteiten. Ook hebben zij hun eigen sociale netwerk ingezet om de vragen (online) te 
beantwoorden. Uiteraard gaven ze ook advies over deze onderwerpen vanuit hun eigen 
visie. 
De Jeugdraad is daarnaast in gesprek gegaan met de Gemeente over een Rookvrije 
Generatie. 
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De nieuwe voorzitter van de Jeugdraad werd 
benoemd door burgemeester Rob van der Zwaag. 
Er werd meteen van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om kennis te maken met de Raadsleden 
en hen te vertellen over de Jeugdraad. 
 
Een afvaardiging van de Jeugdraad heeft, op 
verzoek, een presentatie gegeven bij een 
bijeenkomst van Rotary Walcheren. 
 
De werkgroep “Voor Elkaar” heeft rond de kerst 
37 kaarten geschreven voor eenzame mensen, via 
het Project Postmaatje. 
 
Vanuit de werkgroepen “Actief” en “Eropuit” zijn er 3 uitjes georganiseerd: 
o Skiën in Skidome in Terneuzen, hier gingen 80 jongeren mee naar toe 
o Lasergamen in België, hier gingen 45 jongeren mee naar toe 
o Pretpark uitje naar Walibi België, hier gingen 51 jongeren mee naar toe 
Deze goed bezochte uitjes waren niet alleen erg gezellig, ze werden tevens gebruikt om 
informatie op te halen (o.a. via enquêtes in de bus). 
 
De Jeugdraad heeft samen met Bigfest een frisfeest georganiseerd voor jongeren onder 
de 18. 
 
Algemeen organisatorische zaken 
 
Aantal medewerkers en vrijwilligers  
o In 2019 waren 2 administratief medewerkers, 6 welzijnswerkers, 1 huishoudelijk 

medewerkster en 1 directeur in dienst (totaal 6,4 Fte). We hadden 1 stagiaire HBO-
Social Work die in mei 2019 haar jaarstage afrondde. Vanaf september 2019 is een 
volgende stagiaire HBO-Social Work begonnen aan haar jaarstage 

o Gedurende 2019 waren 518 vrijwilligers actief. Aangezien vrijwilligers soms meerdere 
vrijwilligerstaken vervullen waren zij in 604 functies inzetbaar 

 
Bestuurszaken 
Het bestuur van Welzijn Veere bestaat uit 5 leden. In 2019 had het bestuur 2 x 
bestuurlijk overleg met de Gemeente en werden er 5 bestuursvergaderingen belegd 
waarin o.a. aan de orde kwam: 
o Algemene en specifieke ontwikkelingen op het gebied van welzijn 
o Ontwikkelingen t.a.v. de bedrijfsvoering van de organisatie 
o Personele aangelegenheden 
o Jaarrapport en -rekening 2018 
o Jaarplan en begroting 2020 
o Kwaliteitscertificaat conform brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland 
o Actiepunten uit Koersnota 
 
Vrijwilligers 
o In januari hielden wij nieuwjaarsbijeenkomsten in alle kernen van de gemeente 

Veere, voor onze ‘eigen’ vrijwilligers. 143 vrijwilligers bezochten deze bijeenkomsten. 
Deze nieuwjaarsbijeenkomsten zijn laagdrempelig en informeel en worden 
gewaardeerd door de vrijwilligers 

o Welzijn Veere organiseert 1 x per 2 jaar een vrijwilligersbijeenkomst voor alle 
vrijwilligers die bij de organisatie betrokken zijn. Het doel van deze bijeenkomst is om 
de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet (voor Welzijn Veere, maar juist ook voor 
de mensen voor wie zij zich vrijwillig inzetten). In Daarnaast is het ook een gezellig 
samenzijn in ongedwongen sfeer. In april 2019 vond de bijeenkomst plaats bij Terra 
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Maris in Oostkapelle. Na een welkomsttoespraak door burgemeester Van der Zwaag 
konden de 137 aanwezige vrijwilligers deelnemen aan een carrouselprogramma: 
mosterd maken, braakballen pluizen, boogschieten en een rondleiding (of 
paardentramtocht) door de Manteling 

o In november vond een platformbijeenkomst voor alle Commissies Welzijn plaats in 
Nimmerdor te Grijpskerke. De 24 deelnemers namen deel aan diverse 
workshoprondes over eenzaamheid signaleren (door Jeanine Sinke, specialist 
Eenzaamheid), netwerken bouwen in de kern (door Ankie Feldbrugge, adviseur bij 
KNHM-foundation) en activiteiten organiseren (door Wilbert Koole, sportfunctionaris 
Gemeente Veere) 
 

Deskundigheidsbevordering medewerkers 
o 1 welzijnswerker behaalde het diploma voor de Post-HBO-opleiding Kwaliteits- en 

verandermanagement (Avans+, Breda) 
o 1 welzijnswerker behaalde het certificaat voor de Training Vrijwilligerscoördinatie 
o 1 welzijnswerker heeft de cursus praktijkbegeleider (voor Social Work studenten) 

gevolgd 
o 1 stagiaire behaalde het certificaat Vrijwillig Burgeradviseur 
o 2 welzijnswerkers woonden het symposium “Vinden, binden en vasthouden” bij (over 

het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kwetsbare gezinnen) 
o 2 welzijnswerkers woonden het jaarcongres Eenzaamheid bij (Ede) 
o 2 welzijnswerkers en de directeur volgden de training Kwaliteit en Zelfevaluatie 
o Alle medewerkers volgden de training dementievriendelijke omgeving 
o Alle welzijnswerkers en de directeur bezochten het jaarcongres van 

brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland (Utrecht) met als thema: Een sterke 
sociale basis: Werk aan de Wijk!” 

o Alle welzijnswerkers volgden een creatieve workshop over kerngericht werken 
o Alle medewerkers volgden de jaarlijkse herhalingscursus bedrijfshulpverlening 
 
Samenwerking met Gemeente Veere en Veerse projecten 
Samenwerking 
o Jaarlijks zijn er twee bijeenkomsten tussen de medewerkers van de afdeling 

Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Veere en de medewerkers van 
Welzijn Veere: 
• In maart bestond deze bijeenkomst uit het elkaar informeren over enkele grote 

trajecten 
• In december stond de bijeenkomst in het teken van hernieuwde kennismaking 

(met name met de nieuwe medewerkers van de Toegang Wmo en Jeugdwet), 
kennisdeling en samenwerking 

o 1 welzijnswerker nam deel aan de klankbordgroep ten behoeve van de nieuwe 
Cultuurnota van de Gemeente Veere 

o 1 welzijnswerker nam deel aan de klankbordgroep Sport van de Gemeente Veere 
o Welzijnswerkers bezochten diverse keren de dorps- en stadsraadvergaderingen 
 
Project Welzijn, Wonen en Zorg 
o In 3 werkgroepen is gewerkt aan het gemeentelijke project Welzijn, Wonen en Zorg: 

• Ouderdom komt met gebreken 
• Eenzaamheid 
• Eigen regie 

o We hebben een structurele samenwerking met Hogeschool Zeeland, waarbij 
studentengroepen aan werkgroepen gekoppeld zijn. Deze studenten hebben 
onderzoek voor ons gedaan en een onderzoeksrapport geschreven 

o In de werkgroepen wordt samengewerkt met externe partijen, zoals de politie, 
SMWO, de Ouderenbonden, Manteling, enz. 

o Er zijn dialoogtafels georganiseerd in de kernen en er zijn interviews afgenomen 
onder ouderen en jongeren 
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o Er zijn kernen in beeld gebracht om zo duidelijk te krijgen waar punten liggen die 
opgepakt moeten worden en om te zien wat nu juist goed gaat 

o Er is een model voor Samenregie ontwikkeld 
o In het kader van het bestrijden van eenzaamheid: 

• Organiseerden we in januari een thema-avond Eenzaamheid voor vrijwilligers.  
38 vrijwilligers woonden de voorlichting door eenzaamheid-expert Mieke Mes bij 

• Namen we deel aan het Platform eenzaamheid Walcheren 
• Werkten we mee met “Hart voor de Zorg” en namen we deel aan de Walcherse 

ontmoetingsdagen in augustus en september 
 
Maatschappelijk Vastgoed 
2 welzijnswerkers hebben deelgenomen aan stuurgroepen, werkgroepen en 
informatiebijeenkomsten voor toekomstige multifunctionele accommodaties in 
Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle 
o We denken mee en voeren gesprekken met gebruikers van ontmoetingsruimten om 

hun gebruikswensen te inventariseren 
o Indien (vrijwilligers)organisaties interesse hebben in een exploitatierol dan 

ondersteunen we hen daarbij. 
• MFA Aagtekerke 

§ 3 bijeenkomsten MFA Aagtekerke bijgewoond 
§ 1x dorpsraadvergadering bijgewoond 

• MFA Oostkapelle 
§ 2 bijeenkomsten MFA Oostkapelle bijgewoond 
§ 2 bijeenkomsten Dorpsraad Oostkapelle met MFA op de agenda bijgewoond 

• MFA Serooskerke 
§ 2 bijeenkomsten MFA Serooskerke bijgewoond 
§ Meerdere dorpsraad vergaderingen met MFA op de agenda bijgewoond 

• MFA Westkapelle 
§ 3 bijeenkomsten MFA Westkapelle bijgewoond 
§ 2 bijeenkomsten met de visiegroep Westkapelle gehad 
§ 1 presentatie bij de dorpsraad verzorgd 

• Openbare raadsvergadering Maatschappelijke Voorzieningen bijgewoond op 29 
oktober 2019 

 
Overige organisatorische zaken 
Stageplaats 
Welzijn Veere biedt een stageplaats aan 4e-jaars studenten 
HBO-Social Work: 
o In juni 2019 heeft een 4e-jaars stagiaire HBO-Social 

Work haar stage bij Welzijn Veere succesvol afgerond. 
Zij heeft een afstudeeronderzoek geschreven over het 
signaleren en oppakken van hulpvragen door de 
welzijnsnetwerken in het voorliggend veld van de 
gemeente Veere. In dit onderzoek doet zij aanbeveling 
over wat Welzijn Veere kan doen om laagdrempeliger 
te zijn en beter aan te sluiten bij hulpvragen 

o In oktober 2019 is een nieuwe 4e-jaars stagiaire HBO-Social Work gestart. Zij gaat 
onderzoek doen naar Dementievriendelijk Veere 

 
PR & Communicatie 
o Via onze website www.welzijnveere.nl, Facebook, Twitter en Instagram gaven we in 

2019 bekendheid aan onze diensten en activiteiten 
o Persberichten over activiteiten werden in plaatselijke week/dagbladen gepubliceerd 
o In elke editie van de Veerse Krant plaatsten we een pagina met nieuws over onze 

diensten en activiteiten 
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Formele Klachten 
o Van cliënten (via aansluiting van Klachtencommissie Zeeland): 0 klachten 
o Van medewerkers en vrijwilligers: 0 klachten 
o Over de maaltijdservice zijn, naar aanleiding van de wijzigingen bij Tafel Thuis (zie 

verderop toegelicht bij de Maaltijdservice), in de periode augustus t/m december 
2019, diverse klachten ontvangen m.b.t. (verkeerde) levering van koelversmaaltijden 
en maaltijden van Open Tafels. Deze klachten zijn, voor zover mogelijk, direct door 
Tafel Thuis verholpen 

 
Koersnota 2019-2022 
In 2018 is de geactualiseerde koersnota voor de periode 2019-2022 “Verder op de 
Veerse maat” vastgesteld.  
o In mei 2019 heeft de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente 

Veere een werkbezoek afgelegd aan Welzijn Veere, o.a. om toelichting te krijgen over 
deze koersnota 

o Diverse actiepunten uit de koersnota zijn in 2019 gestart: 
• Kwaliteitslabel 

In 2019 hebben we, samen met 2 collega-welzijnsorganisaties en onder leiding 
van een certificeringsbureau, gewerkt aan het verkrijgen van het kwaliteitslabel 
van onze brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. In november is een audit 
afgenomen, welke een positieve uitkomst had. In 2020 verwachten we het 
kwaliteitscertificaat uitgereikt te krijgen 

• Vakmanschap 
Veranderende taken vergen soms andere competenties. Middels 
deskundigheidsbevordering wil Welzijn Veere de inhoudelijke kennis en 
vaardigheden vergroten. In 2019 heeft t.a.v. diverse onderwerpen al 
deskundigheidsbevordering plaatsgevonden. Een werkgroep vakmanschap is 
ingesteld om het vakmanschap toekomstbestendig te vergroten 

• Marketing & Communicatie 
Onder begeleiding en advies van een extern communicatiebedrijf is gewerkt aan 
een gestructureerd en doelgericht communicatieplan en gewijzigde huisstijl. Deze 
zal in 2020 verder vorm krijgen 

 
Welzijn in de kernen 
In alle 13 Veerse woonkernen vinden gedurende het jaar diverse welzijnsactiviteiten 
plaats. Hieronder zijn per kern de meest in het oog springende activiteiten van 2019 
weergegeven. 
 
Aagtekerke 
o Commissie Welzijn Aagtekerke heeft in samenwerking met Welzijn Veere en Hotel 

Kodde Aagtekerke 2 x een gezamenlijke maaltijd “Samen aan Tafel” georganiseerd. 
Er waren 55 deelnemers 

o De Commissie Welzijn Aagtekerke is 3 keer bij elkaar gekomen 
 
Biggekerke 
o In Biggekerke is de Commissie Welzijn Biggekerke 4 keer bij elkaar gekomen in het 

nieuw geopende MFA. Bij deze bijeenkomsten zijn 18 partijen betrokken (o.a. de 
school). Op deze manier ontstond er een stevige basis om elkaar aan te vullen en te 
versterken 

o Alle verenigingen die voordien in het dorpshuis hun plek hadden zijn na de opening 
teruggekomen in het nieuwe MFA; overleg, programmering en nieuwe ideeën worden 
besproken in de vergaderingen van de Commissie Welzijn  

o Iedere uitgave van het dorpskrantje vult Welzijn Veere 1 of 2 pagina’s met relevante 
informatie voor Biggekerke op het gebied van Welzijn 

o Iedere maand is er een open tafel waar zelf gekookt wordt 
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Domburg 
o Commissie Welzijn Domburg heeft zich dit jaar weer actief ingezet, o.a. voor 

“Domburg samen aan tafel”. In totaal namen 226 Domburgers (vanaf 55 jaar) deel 
aan 7 bijeenkomsten bij lokale horecagelegenheden: 
• 13 februari, de Visbar Domburg, 48 deelnemers 
• 10 april, De Domburger, 44 deelnemers 
• 7 mei, samen koken, samen eten i.s.m. SAIL, 10 deelnemers 
• 5 juni, stayokay Oostkapelle, lunch en wandeling, 23 deelnemers 
• 2 oktober, Stretched Domburg, 31 deelnemers 
• 6 november, Amadore Domburg, 44 deelnemers 
• 16 december, Schuttershof, kerststukjes maken en slabberjannen, 26 deelnemers 

o Jeugdhonk Domburg is een ontmoetingsplaats voor jongeren op de zolder van 
Schuttershof. Omdat het jeugdhonk open is in een schoolseizoen wisselt een deel van 
de vrijwilligers in de maand september. Hoe meer vrijwilligers, hoe vaker je open 
kan. Daarom was het Jeugdhonk van januari tot april een keer per maand open, en 
vanaf september tot december twee keer per maand. 
Het aantal bezoekers per avond wisselt tussen 10-20 jongeren in de leeftijd van 12-
15 jaar. Kinderen komen uit de kernen Domburg en Aagtekerke. 
Jeugdhonk Domburg wordt gedraaid door vrijwilligers/ouders uit de kern zelf 

o In 2019 werd er vanuit de Commissie Welzijn Domburg “Domburgers samen aan de 
wandel” opgericht. Sinds de start hebben 170 mensen meegelopen, vanaf september 
lopen er elke week ongeveer 20 deelnemers mee 

o Op 2 december startte de werkgroep dementievriendelijk Domburg, deze eerste 
informatieve bijeenkomst werd gehouden op kantoor van Welzijn Veere en werd 
bijgewoond door commissieleden van Commissie Welzijn Domburg, betrokken 
inwoners, burenhulpcoördinator, wijkverpleegkundige Zorgstroom, 
wijkverpleegkundige SVRZ en welzijnswerker van de kern Domburg en de 
projectleider van Dementievriendelijk Veere. In 2020 volgen vervolgacties 

 
Gapinge 
o In Gapinge werden de dorpsraden weer goed bezocht, er werd veel gesproken over 

de herinrichting van de Dorpsstraat 
o Er zijn 2 bijeenkomsten geweest van de Commissie Welzijn en het idee is ontstaan 

om meer samenwerking te zoeken met plaatselijke partijen, zoals de verenigingen 
o Omdat de Seniorensoos in Gapinge gestopt is, is het Senioren Café opgezet. 1 x per 2 

weken komen senioren samen om gezellig koffie te drinken en bijvoorbeeld een 
spelletje te doen. Het Senioren Café is een samenwerking tussen de Dorpsraad, de 
beheerder van het Verenigingsgebouw ‘De Spil’ en Welzijn Veere 

o De in 2018 gestarte gezamenlijke maaltijd ‘Gapinge aan Tafel’ in 2019 maandelijks 
doorgezet. De maaltijden worden goed bezocht door inwoners van alle leeftijden. Het 
gemiddeld aantal bezoekers per keer lag rond de 30 personen 

o Er heeft een dorpsschouw plaatsgevonden met verschillende partijen, waar onder de 
wijkagent, Zeeuwland, de Dorpsraad en Welzijn Veere. Hier zijn een aantal punten uit 
naar voren gekomen die door genoemde organisaties zijn opgepakt 

 
Grijpskerke 
o Grijpskerke organiseert al vele jaren seniorenreisjes. De laatste jaren doen ze dit met 

kleine personenbusjes, waaronder die van Welzijn Veere. In 2019 zijn er twee reisjes 
geweest; een rondrit over Schouwen-Duiveland met bezoek aan de 
auberginekwekerij en een tour naar Zeeuws-Vlaanderen met een lekkere lunch en 
bezoek aan de Glasblazerij in Breskens. Allemaal mogelijk gemaakt door vrijwilligers! 
Deelnemersaantal ligt boven de veertig 

o Grijpskerke is al jaren de gastheer van het Zesdorpentoernooi Koersbal. In 2018 ging 
team Meliskerke-Zoutelande er met de wisselbeker vandoor 

o Op 12 oktober hield Dorpshuis Nimmerdor een Open dag, waarbij de welzijnswerker 
heeft ondersteund in het samenstellen van het programma en de bekendmaking. Er 
was live-muziek via Podium-Z, de verenigingen die het dorpshuis al gebruiken 
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presenteerden zichzelf en er was eten en drinken. Bezoekers konden zo het 
dorpshuis, dat dit jaar een nieuwe beheerder kreeg, opnieuw leren kennen 

 
Koudekerke 
o De welzijnswerker ondersteunt “Koudekerke Samen”. Inmiddels zijn 22 partijen actief 

betrokken. Zij namen deel aan de 4 bijeenkomsten die in 2019 door Welzijn Veere en 
Koudekerke Samen georganiseerd werden 

o In september is er vanuit een burgerinitiatief een Repair Cafe Koudekerke opgestart 
met ondersteuning van de welzijnswerker. Iedere derde woensdag vindt dit plaats, 
tegelijk met de koffieochtend van de kerk. Door samenwerking met meerdere partijen 
is er goede borging en een stevig fundament opgebouwd, met gemiddeld 13 
vrijwilligers en 20 reparaties per keer 

o De welzijnswerker is betrokken geweest bij het doorzetten van de Welfair (voordien 
vallend onder het rode Kruis) naar de handwerkclub Koudekerke. Door dit te borgen 
en onder te brengen onder “Koudekerke Samen” kan deze club blijven doorbestaan 

 
Meliskerke 
o Het welkomstcomité ‘Welkom in Meliskerke’ heeft in 2019 weer 19 pakketten 

uitgedeeld: 13 aan nieuwe dorpsgenoten en 6 aan starters (jongvolwassenen die ‘op 
zichzelf’ gaan wonen). De pakketten zijn gevuld met informatie over wat er te doen is 
in Meliskerke en met welkomstgeschenken van de Meliskerkse ondernemers 

o De fiets- en wandeltochten van de Commissie Welzijn Meliskerke worden goed 
bezocht! In de zonnige maanden zijn de maandelijkse fietstochten mateloos populair 
en het hele jaar door kun je aansluiten bij de wandelgroep. De welzijnswerker 
ondersteund de vrijwilligers o.a. door bekendheid te geven aan de activiteiten 

o De werkgroep Meliskerke Beweegt is gestart. In deze werkgroep bespreken 
vertegenwoordigers van (diverse partijen uit) het dorp hoe ze inwoners in beweging 
kunnen krijgen. De eerste activiteit die hieruit voortgekomen is: Zomeravond 
Voetbaltoernooien. Op 3 zomeravonden werd door 2 vrijwilligers het toernooi 
georganiseerd, met hulp en advies uit de werkgroep. Dit resulteerde in gezellige en 
sportieve avonden waar (m.n. door jongeren van 10 - 20 jaar) leuk gevoetbald werd 

 
Oostkapelle 
o De Commissie Welzijn Oostkapelle bestond in 2019 uit vertegenwoordigers van: 

Dorpsraad Oostkapelle, PKN Oostkapelle, Gereformeerde gemeente Oostkapelle, 
Stichting Tuys, Brassband Crescendo, Welzijn Senioren Oostkapelle, Burenhulp 
Oostkapelle, WoZoCo Egelantier, Oostkapelse Dag  

o De Commissie Welzijn Oostkapelle is, onder voorzitterschap en uitnodiging van de 
welzijnswerker voor Oostkapelle, 2 maal bijeengekomen. Op de agenda stonden o.a. 
bevordering van de onderlinge samenwerking, het versterken van elkaars 
organisaties, bekendmaking en afstemming van kerngerichte activiteiten 

 
Serooskerke 
o Platform Welzijn Serooskerke 

• Serooskerke heeft sinds 2018 het burgerinitiatief “Platform Welzijn Serooskerke”. 
Het Platform bestond in 2019 uit vertegenwoordigers van: Dorpsraad 
Serooskerke, Burenhulpcoördinator Serooskerke, Vrijwillig Burgeradviseur, PKN 
Serooskerke, Praktijkondersteuner huisartsenpraktijk Seroos, OOS International 
(Samendoen = Samengenieten), Opentafel Serooskerke, ’t Gilde Walcheren en 
FysioFitness de Driehoek 

• In 2019 heeft het Platform Welzijn Serooskerke 3 bijeenkomsten georganiseerd 
onder voorzitterschap van de welzijnswerker. Hieruit zijn diverse acties ontstaan, 
speciaal voor inwoners van Serooskerke. Zo is er halverwege het jaar een 
informatieboekje ontwikkeld waarin de deelnemers van het Platform zich 
voorstellen en aangeven met welke vragen inwoners van Serooskerke bij hen 
terecht kunnen. Dit boekje is huis aan huis verspreid in Serooskerke 
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• In november 2019 is het ‘Dineren in Vrijheid’ georganiseerd. In de vorm van een 
Potluck diner zijn Rond de 100 (nieuwe) inwoners van Serooskerke 
bijeengekomen in de Zandput en hebben zij met elkaar kennis gemaakt en 
gezamenlijk gedineerd. De bezoekers brachten hun eigen specialisatie en/of 
(buitenlandse) versnaperingen mee om deze te delen en te laten proeven door de 
andere bezoekers. Vanaf 2020 heeft het Platform een eigen voorzitter en zal de 
welzijnswerker een meer adviserende rol krijgen binnen het Platform 

o Kernwerkgroep Dementievriendelijk Serooskerke 
De kernwerkgroep Serooskerke is in december 2019 van start gegaan met een kick-
off bijeenkomst. Deze bijeenkomst werd gehouden op het kantoor van OOS-
International en werd bijgewoond door betrokken inwoners en medewerkers van 
plaatselijke organisaties, zoals: de eigenaar van supermarkt Plus Serooskerke, de 
praktijkondersteuner van huisartsenpraktijk Seroos, de wijkverpleegkundige vanuit 
Zorgstroom, Burenhulpcoördinator, buurtsportcoach vanuit de gemeente Veere, de 
casemanager vanuit Zeeuwse Zorgschakels, OOS Serooskerke. Tijdens de eerste 
bijeenkomst hebben de werkgroepleden voornamelijk met elkaar kennis gemaakt en 
een presentatie bekeken van de projectleider van Dementievriendelijke Veere. In 
2020 volgen vervolgacties 

 
Veere 
o De Commissie Welzijn Veere is 4 x samengekomen. Er werd gekeken hoe de actie 

“Veere helpt elkaar” kon worden doorontwikkeld. Hiervoor werd onder andere 
samenwerking gezocht met de wijkagent en Zeeuwland. Ook werd er vanuit de 
Commissie en de welzijnswerker contact gezocht met de wijkvereniging van Zanddijk. 
De voorzitter van de Commissie en de Welzijnswerker zijn hierna aangeschoven bij 
een vergadering van de wijkvereniging om kennis te maken met elkaar. Er is 
gesproken over samenwerking in de toekomst, bijvoorbeeld het onder de aandacht 
brengen van Burenhulp tijdens de jaarlijkse wijkbarbecue. Later zullen hier nog 
concrete plannen voor worden gemaakt 

o Er is een gezamenlijke Burenhulp-bijeenkomst geweest, georganiseerd door de 
Welzijnswerker. Alle burenhulpvrijwilligers konden elkaar ontmoeten en met elkaar 
praten over hun werkzaamheden 

o In het bijgebouw van de kerk werd weer wekelijks de Koffie Korenmaat 
georganiseerd, een koffie ochtend voor inwoners van Veere 

o Ook de maandelijkse gezamenlijke Kompasmaaltijd, georganiseerd door vrijwilligers 
vanuit de Kerk, werd weer goed bezocht door alleenstaande senioren. Bijna elke 
maaltijd zaten alle tafels vol! Gemiddeld zijn er zeker 40 bezoekers geweest, inclusief 
een aantal gedreven vrijwilligers 

o De bijeenkomsten van de Stadsraad werden drukbezocht, ook de welzijnswerker was 
zo mogelijk aanwezig 

o Er werd een werkgroep gestart voor het terugdringen van de overlast van auto’s 
rondom de school ‘de Magdalon’. De welzijnswerker heeft hiervoor contact gelegd 
met de gemeente, de Dorpsraad, de school en een betrokken inwoner. Vanuit de 
werkgroep is een schouw gehouden en zijn meerdere oplossingen bedacht. Er is een 
pilot gestart met tijdelijke parkeervergunningen, welke in 2020 geëvalueerd wordt 

 
Vrouwenpolder 
o Commissie Welzijn Vrouwenpolder heeft drie keer vergaderd. De leden zetten zich 

actief in, o.a. voor de maandelijkse Open Tafel. Verder zijn de eerste plannen 
gemaakt om met senioren het Zeeuws Museum in Middelburg te gaan bezoeken (in 
2020) 

o Dit jaar zijn er weer twee busreizen georganiseerd, samen met Veere, Gapinge en 
Serooskerke. Met twee volle bussen werd in het voorjaar het Museum Beeld en Geluid 
Experience in Hilversum bezocht en in het najaar de Maasvlakte 2 en bijbehorend 
museum in Rotterdam 
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Westkapelle 
o De Commissie Welzijn Ouderen Westkapelle is 2 x bij elkaar gekomen 
 
Zoutelande 
o De Commissie Welzijn Zoutelande heeft zich ook in 2019 weer met van alles bezig 

gehouden, o.a.: de Wereldmarkt, Welzijnsnetwerk Zoutelande, Koningsdag, 
Kerstmaaltijd, Ruilbibiliotheek en mooie Fietstochten 

o Daarnaast waren er ook een aantal nieuwe activiteiten: In maart was er de Landelijke 
Opschoondag. De Commissie Welzijn Zoutelande heeft op 23 maart met vrijwilligers 
opgeruimd én er was een goeie samenwerking met de basisschool en gemeente! De 
basisschoolkinderen hebben de boulevard en strand opgeruimd, waarvoor de 
gemeente de materialen beschikbaar stelde 

o Op 5 februari gaven de welzijnswerker en burenhulpcoördinator van Zoutelande 
samen een presentatie aan de leden van de NVVH (Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen). De presentatie ging over het welzijnswerk dat in Zoutelande 
plaatsvindt en m.n. over wat vrijwilligers voor Zoutelande betekenen 

o In september was er Burendag. De welzijnswerker heeft een inwoner ondersteund bij 
het organiseren van Burendag in een nieuwe wijk van Zoutelande. De dag was 
ondanks de regen een succes! 

o Op 9 december startte de werkgroep Dementievriendelijk Zoutelande. Samen met 
inwoners en partners uit het netwerk (SVRZ, Zorgstroom, Zeeuwse Zorgschakels, 
Huisarts/Praktijkondersteuner, Zeeuwland en Welzijnswerker van de kern) worden de 
eerste stappen naar een Dementievriendelijk Zoutelande gepland 

 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Veere  
Welzijn Veere heeft een informatie- en adviespunt 
voor inwoners van de gemeente Veere en een 
steunpunt voor vrijwilligers, organisaties en mensen 
die belangstelling hebben voor vrijwilligerswerk. 
 
Informatievoorziening 
o Voor alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties uit de gemeente 

Veere hebben wij in januari een bijeenkomst georganiseerd met 
het thema ‘Eenzaamheid’, deze bijeenkomst werd bezocht door 
41 belangstellenden 

o In maart waren wij aanwezig op de bijeenkomst voor nieuwe 
inwoners op het Gemeentehuis in Domburg. Wij informeerden 
hier alle bezoekers onder andere over de mogelijkheden van 
vrijwilligerswerk en vertelden hen over onze vrijwillige diensten 

o In september waren wij aanwezig op de vrijwilligersmarkt in 
Vlissingen. We spraken daar een hoop potentiele nieuwe 
vrijwilligers! Uiteraard is er ook volop genetwerkt met andere 
organisaties uit de regio 

 
Ondersteunen en faciliteren 
o Wij stimuleerden de landelijke vrijwilligersdag “NL-Doet” en de sociale initiatieven die 

gestimuleerd worden door het Oranjefonds 
o Wij hebben in het kader van NL Doet, samen met kernwethouder Van Halderen en de 

kernambtenaar, geholpen bij de Open Tafel in Meliskerke. In het kader van de 
landelijke vrijwilligersactie NL doet zijn daar de taken van de vrijwilligers 
overgenomen, zodat zij ook eens achterover konden leunen en een lekker hapje 
konden eten 

o In december hebben we de Veerse Vrijwilligersprijs uitgereikt! 3 initiateven zijn 
doorgestuurd naar de landelijke ronde, dit krijgt in 2020 nog een vervolg. Veerse 
vrijwilligersinitiatieven konden zich aanmelden, uiteindelijk hebben 18 initiatieven dit 

vrijwilligerswerk veere
steunpunt
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gedaan. Tijdens een feestelijke avond koos de jury drie genomineerden en 
stemden de bezoekers uiteindelijk de Veerse winnaar, de Culifair en 
Kledingbeurs van de Christelijke Basisschool ’t Klinket in Koudekerke 

o Tientallen keren werd er gebruik gemaakt van onze vergaderlocatie, 
kopieerservice en bus door vrijwilligers (organisaties of clubs/verenigingen) 

 
Werving en bemiddeling - vrijwilligersvacaturebank  
o In 2019 hadden 67 organisaties een account op onze online vacaturebank 
o Er is ondersteuning geboden aan vrijwilligersorganisaties bij het plaatsen van 

vacatures en er zijn vrijwilligers geïnformeerd over het aanbod 
o We hebben gesprekken gevoerd met mensen die interesse hadden in een 

vrijwilligersfunctie en hen geholpen aan een leuke plek 
 
Maaltijdservice voor senioren 
Maaltijden aan huis 
In samenwerking met 13 vrijwillig coördinatoren verzorgden wij in alle 13 Veerse 
woonkernen maaltijden voor senioren die (tijdelijk of permanent) niet voor hun eigen 
maaltijd kunnen zorgen. In 2019 bezorgden wij: 
o Ruim 30.000 koelvers-maaltijden (van Tafel Thuis) aan huis 

• Voor 179 deelnemers op jaarbasis 
• Door 100 vrijwillig vervoerders 

o 2009 vriesvers-maaltijden (van Apetito) aan huis 
• Voor 12 deelnemers 
• Door 5 vrijwillig vervoerders 

o Welzijn Veere faciliteerde de vrijwilligers met vervoerslijsten, administratie, etc. 
o In de periode vanaf augustus t/m december 2019 ontstonden er problemen in de 

levering van maaltijden door diverse organisatorische wijzigingen bij Tafel Thuis. Dit 
had gevolgen voor zowel de levering van de juiste aantallen als de gekozen 
maaltijden, bij zowel de maaltijden aan huis als de Open Tafels. Dit heeft tot veel 
klachten van deelnemers en vrijwilligers geleid, welke zoveel als mogelijk direct 
verholpen werden. Door veel extra inspanningen van vrijwilligers, medewerkers van 
Tafel Thuis en medewerkers van Welzijn Veere zijn verbeteringen doorgevoerd. Naar 
verwachting zullen begin 2020 de meeste problemen verholpen zijn 

 
Gezamenlijke maaltijden in de kernen 
In alle 13 Veerse kernen worden gezamenlijke maaltijden voor senioren georganiseerd 
door vrijwilligers. In de meeste kernen is Welzijn Veere hierbij betrokken. 
In 8 kernen wordt door vrijwilligers Open Tafels georganiseerd voor senioren. Dit zijn 
samenkomsten waarbij belangstellenden in een gezellige sfeer gezamenlijk de warme 
maaltijd (afkomstig van Tafel Thuis) kunnen nuttigen. 

• In 8 Veerse kernen 
• 83 Open Tafels in 2019 
• Voor 1220 deelnemers op jaarbasis 
• Door 64 vrijwilligers en 9 vrijwillig coördinatoren 
• Welzijn Veere regelde voor de Open Tafels de in- en verkoop van maaltijden en zij 

faciliteerde haar vrijwilligers 
o In Biggekerke wordt maandelijks (met uitzondering van juli t/m september en 

december) door vrijwilligers van Welzijn Veere een avondmaaltijd gekookt. Per keer 
komen er 10 tot 12 personen 

o In Aagtekerke, Domburg en Gapinge worden door vrijwilligers gezellige diners tegen 
een laag tarief bij lokale horecagelegenheden georganiseerd 

o In Veere wordt elke eerste maandag van de maand (met uitzondering van juni t/m 
augustus) de Kompasmaaltijd georganiseerd voor alleenstaande ouderen. In de 
Korenmaat wordt er door een enthousiaste groep vrijwilligers (van de Protestantse 
Gemeenten Gapinge en Veere) een heerlijk 3-gangen avondmenu gekookt voor zo’n 
25 à 30 mensen 
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Preventie 
 
Veilig Honken 
o Op diverse woonadressen langs fietsroutes naar het 

voortgezet onderwijs zijn veilige adressen waar jongeren 
hulp kunnen vragen. Bijvoorbeeld bij een lekke band, 
pesterij, slecht weer, een valpartij of ruzie 

o In 2019 zijn er 6 nieuwe Veilig Honken bijgekomen, 
waardoor er in totaal nu 11 Veilig Honken zijn. De 
vrijwilligers worden door Welzijn gefaciliteerd (o.a. met 
materiaal), hebben een vrijwilligersovereenkomst met 
Welzijn Veere en een Verklaring Omtrent Gedrag 

o De Veilig Honk adressen zijn te herkennen aan een bord in de tuin. Deze zijn in 2019 
allemaal vervangen om duidelijker zichtbaar te zijn  

o Er is een peiling onder de jongeren gedaan om na te gaan in hoeverre de Veilig 
Honken bekend zijn. Van de 115 ondervraagde jongeren wist 9 op de 10 te noemen 
waar het Veilig Honk was op zijn fietsroute van school naar huis. Alle Veerse 
basisscholieren van groep 8 ontvangen aan het eind van schooljaar een folder over de 
Veilig Honken. Jongeren worden ook door hun ouders gewezen op de Veilig Honken 
als ze naar het voortgezet onderwijs gaan 

 
Ambulant jongerenwerk 
o Onze ambulant jongerenwerker gaat preventief, om de andere week, 1 avond samen 

met een outreachend preventiemedewerker van 1nul1 (voorheen Indigo), de straat 
op in de periode maart tot en met oktober. Jongeren worden onaangekondigd, of op 
afspraak, bezocht op bekende hangplekken. Het doel van deze bezoeken is 
voorlichting, elkaar kennen, en om bijzonderheden te signaleren (vroeg signalering). 
Daarnaast is er het hele jaar door intensief contact via WhatsApp met ongeveer 40 
Veerse jongeren 

o De ambulant jongerenwerker is betrokken geweest bij meerdere bijeenkomsten over 
aanpak en afstemming uitvoering alcoholbeleid; hierin werd opgetrokken met de 
gemeente, 1nul1 en Laat ze niet verzuipen 

o Samen met 1nul1 heeft de ambulant jongerenwerker 2 pitstops georganiseerd. Een 
pitstop is een korte stop voor Veerse jongeren langs de route van/naar het 
voortgezet onderwijs. Hierbij hebben we 115 jongeren gesproken, voorgelicht over 
alcohol en een enquête afgenomen 

o De ambulant jongerenwerker is mee geweest met de activiteiten die de jeugdraad 
heeft georganiseerd 

o Door het jaar heen heeft de ambulant jongerenwerker, samen met 1nul1, op de 
volgende locaties preventieve acties gedaan: Hrieps & Podium-Z, Nacht van Kou, 
Bigfest frisfeest, Bigfest CSW Kruisweg 

o De ambulant jongerenwerker werkt nauw samen met 1nul1, Politie en de Gemeente 
Veere 

 
Opplussen van woningen 
o Om senioren zo lang mogelijk comfortabel, veilig en zelfstandig te kunnen laten 

wonen heeft de gemeente Veere een stimuleringsregeling om de woning aan te 
passen. Wij begeleidden de 4 vrijwillig Opplus-adviseurs die de senioren adviseren en 
ondersteunen bij de aanvraag. In 2019 werden 8 opplusaanvragen afgerond 
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Sport & Bewegen 
Sport & Bewegen is een specialisatie en wordt door een van onze welzijnswerkers 
uitgevoerd. De specialist Sport & Bewegen is lid van de klankbordgroep Sport, welke 
vanuit de gemeente Veere wordt gecoördineerd. De klankbordgroep ondersteunt en 
adviseert de ambtenaar sport, o.a. bij het vormgeven van het uitvoeringsprogramma 
sport. 
Samen met organisaties, instellingen, huisartsen, professionals en vrijwilligers uit kernen 
werkt de welzijnswerker aan nieuwe lokale initiatieven om deelname aan sport en 
bewegen te stimuleren in de kernen. Elk jaar krijgen een aantal kernen specifieke 
aandacht. 
o Meliskerke beweegt - ‘Zomeravond voetbaltoernooi’. 

3 zomeravonden is er gevoetbald door gemiddeld 35/40 inwoners in de leeftijd van 
13 - 45 jaar, op het voetbal/speelveld van Meliskerke 

o Commissie Welzijn Domburg – ‘Domburgers samen aan de Wandel’.  
Op aanvraag van de CW Domburg en in samenwerking met 
wandelcoach/Sportbuurtcoach Willy de Nooijer zijn er 6 wandelbijeenkomsten vanuit 
Dorpshuis Schuttershof gestart. Gemiddeld liepen er 15 wandelaars en 1 hond mee. 
De wandelaars konden na afloop een kopje koffie of thee nuttigen in Dorpshuis 
Schuttershof om na te praten en afspraken te maken voor de volgende keer. De 
wandelgroep loopt nu onder begeleiding van 2/3 vrijwilligers wekelijks haar 
wandelingen 

o Sportdorp Oostkapelle – ‘Senioren Fietsgroep Oostkapelle’. 
Onder begeleiding van 2 vrijwilligers vertrekken er wekelijks 20/25 senioren op de  
(elektrische) fiets om gezamenlijk een tocht van rond 30 km over Walcheren te 
fietsen. Halverwege is er een pauze bij een lokale horecagelegenheid om op adem te 
komen en om met elkaar in gesprek te raken 

o Wandelgroep Serooskerke – ‘Wandelgroep Serooskerke’. 
Op aanvraag van het OOS International eenzaamheidsproject “Samen Doen = Samen 
genieten” en in samenwerking met wandelcoach/sportbuurtcoach Willy de Nooijer zijn 
er 6 wandelbijeenkomsten opgezet (vanaf het kantoor van OOS International) voor 
de senioren uit Serooskerke. De wandelgroep, bestaande uit ongeveer 15 
deelnemers, loopt nu wekelijks onder begeleiding van een vrijwilliger hun wekelijkse 
wandeling in de omgeving van Serooskerke en ver daarbuiten 

o Koersbaltoernooi voor senioren 
Welzijn Veere organiseerde in samenwerking met de werkgroep koersbal weer het 
jaarlijkse Walchers koersbaltoernooi voor senioren. Dit jaar vond de 26e editie van 
het koersbaltoernooi plaats op donderdag 7 maart in De Couburg te Koudekerke. Op 
deze dag stond, naast sportiviteit, de gezelligheid hoog in het vaandel, maar er werd 
gestreden om de felbegeerde wisselbeker. Rond de klok van 16.00 uur reikte Bert 
van Halderen, wethouder van gemeente Veere, de prijzen uit. De wisselbeker viel in 
handen van Nieuw- en Sint Joosland 

 
Podium-Z  
o Podium-Z geeft jonge Veerse talenten een plek om op te treden op 

een professioneel podium  
o Podium-Z is een project voor en door jongeren. De 11 vrijwillige 

werkgroepleden die dit project in 2019 organiseerden werden 
ondersteund door medewerkers van Welzijn Veere en 
Kunsteducatie Walcheren 

o Podium-Z heeft een seizoen van september tot juni en 
organiseerde dit jaar 1 Showcase, 2 voorrondes en een finale (entree is gratis): 
• 29 maart: Showcase workshops, Schuttershof Domburg, > 100 bezoekers 
• 11 mei: derde voorronde Podium-Z, Muziekfestival Hrieps (bezoekersaantal 

festival > 5000), Ambulant jongerenwerker en 1nul1 ook aanwezig 
• 23 juni: Finale Podium-Z, strandtent Noordduine Domburg, 200 bezoekers 
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• 20 december: eerste voorronde Podium-Z; Schuttershof Domburg, >100 
bezoekers 

• Bandjes/artiesten krijgen 30 minuten “on stage” om te laten zien en horen wat ze 
kunnen. Ze worden beoordeeld door een jury en de winnaar krijgt 2 dagen 
studiotijd bij FuzzTone Studio en staat op de Zeeuwse Belofte tijdens het 
bevrijdingsfestival op 5 mei in Vlissingen  

o Er waren dit jaar 3 reeksen van 4 muzikale workshops, waarin jongeren leren samen 
muziek te maken onder begeleiding van een professionele coach. Deze workshops 
zijn altijd voorafgaand aan een voorronde of finale, waarin de deelnemers laten zien 
wat ze geleerd hebben. De in totaal 71 deelnemers (gemiddeld aantal is 23), in de 
leeftijd van 8 tot 21 jaar, zijn afkomstig uit de gemeenten Veere, Vlissingen en 
Middelburg (i.v.m. het regio-arrangement van Provincie Zeeland). Er wordt een kleine 
eigen bijdrage gevraagd. De workshops worden begeleid door muziekcoaches van 
o.a. Kunsteducatie Walcheren, de Zeeuwse Muziekschool of bekende muzikanten uit 
de Zeeuwse muziekwereld. Jongeren stromen vanuit de workshops door naar de 
vrijwilligerswerkgroep van Podium-Z zelf, naar de Kunstbende, Popsport en Pop aan 
Zee. Ook kunnen zij als beginnend muziekcoach aan de slag. Dit jaar zijn twee 
Veers/Vlissingse bandjes ontstaan vanuit de workshops: Deviated en The Travelling 
Trashcans 

o Podium-Z heeft een bijdrage geleverd bij de opstart van de Piekjam. Dit is een 
jamsessie speciaal voor jongeren in de Piek Vlissingen 

o Podium-Z heeft (via ZMS) bandjes aangeleverd voor Stadsfeesten Middelburg 
o Dit jaar werd er een link gelegd met “Eddy’s Kids”, een project van KEW. Zij kwamen 

twee avonden kijken bij Podium-Z. Hierdoor hebben wij weer extra aanmeldingen 
gekregen bij de workshops 

o Er is twee keer per jaar een Zeeuws overleg met de andere Zeeuwse bandcompetities 
 


