
GASTEREN GOED VOOR ELKAAR – JAARVERSLAG 2021   
 
ONTSTAANSGESCHIEDENIS 
Er wordt van mensen die hulp nodig hebben steeds vaker verwacht dat ze daar zelf in voorzien, al 
dan niet met behulp van familie, buren en vrienden. Hoewel in Gasteren spontane burenhulp nog 
steeds bestaat lukt dat niet altijd meer op een vanzelfsprekende manier. Daarom voelde een groepje 
dorpsbewoners de behoefte om in situaties waarin burenhulp niet direct voor handen is, vanuit het 
dorp ondersteuning te bieden. Dit werd in 2018 de aanleiding om Gasteren Goed voor Elkaar op te 
richten, een vrijwilligersorganisatie die voorziet in een ontmoetingsplek in het dorp (de Huiskamer), 
een vervoersdienst op afroep (de Vervoerservice) en het op verzoek verlenen van hand- en 
spandiensten (de Klussendienst). In het afgelopen jaar heeft de reeds bestaande kookgroep ‘Samen 
koken – Samen eten’ zich onder de paraplu van Gasteren Goed voor Elkaar geschaard. 
 
Begonnen met het idee om eerst maar te kijken of aan de geboden diensten ook werkelijk behoefte 
zou bestaan, heeft een evaluatie in 2021 geleerd dat dit zeker het geval was. Dat heeft tot het besluit 
geleid om de activiteiten voort te zetten als vereniging. In de oprichtingsvergadering op 25 oktober 
2021 is dit voornemen bekrachtigd en op 3 november zijn de statuten bij de notaris gepasseerd. 
 
DOELSTELLING 
De doelstelling van Gasteren Goed voor Elkaar is tweeledig. Het wil ontmoeten en verbinden tussen 
dorpsbewoners stimuleren. En het wil iedere dorpsbewoner die een hulpvraag heeft waarin niet 
direct kan worden voorzien door het eigen ‘netwerk’ (familie, vrienden, naaste buren) of bestaande 
professionele voorzieningen (thuiszorg, huishoudelijke hulp), in contact brengen met een 
dorpsgenoot die daar mogelijk wel in kan voorzien. 
 
Gasteren Goed voor Elkaar richt zich op alle dorpsbewoners – jong of oud, met of zonder beperking, 
wel of geen lid van de vereniging – die tijdelijk dan wel langdurig ondersteuning nodig hebben om 
goed en zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren.  
 
WERKWIJZE  
Vereniging Gasteren Goed voor Elkaar bestaat uit een vierhoofdig bestuur en een pool van ongeveer 
35 vrijwilligers. Het beschikt over een eigen telefoonnummer en e-mailadres en een eigen pagina op 
de dorpswebsite InGasteren.  
 
De bestuursleden zijn roulerend contactpersoon voor de organisatie. Zij nemen binnenkomende 
hulpvragen of verzoeken in behandeling en koppelen die aan een vrijwilliger. 
 
Bij de Huiskamerbijeenkomsten is altijd een vrijwilliger van Gasteren Goed voor Elkaar en een 
medewerker van Impuls Welzijn aanwezig. 
Tot voor kort hield Stichting Attenta eens in de vier weken, tijdens de huiskamerbijeenkomsten, een 
dorpsloketspreekuur. Door gebrek aan belangstelling daarvoor is dit spreekuur opgeheven. 
 
De activiteiten werden in de eerste jaren gefinancierd met een subsidie van Stichting Impuls Welzijn. 
Met ingang van het tweede kwartaal 2021 is deze subsidie vervallen. In de nieuwe situatie zullen 
contributies en donaties die inkomsten moeten vervangen. 
  



DE ACTIVITEITEN IN 2021 

 
De Huiskamer is een gezellige ontmoetingsplek in dorpshuis De Gasterije waar mensen tweeweke-
lijks bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Voor 
iedere Huiskamerbijeenkomst wordt een leuk programma georganiseerd variërend van presentaties 
(vaak door dorpsgenoten) tot workshops, gymnastiekoefeningen, spelletjes, film en uitjes (zoals 
museumbezoek, natuurwandelingen, etc.). 
In 2019, nog in het pre-corona tijdperk, werden 25 bijeenkomsten gehouden. In het eerste corona-
jaar 2020 liep dat al terug naar 9, in het afgelopen jaar werd dat zelfs maar 8. Voor het idee om 
digitale ontmoetingen te organiseren was de animo te gering.  
 
Iedere derde donderdag van de maand (uitgezonderd de zomermaanden) is het Samen koken – 
Samen eten. Dan komt een aantal dorpsgenoten bij elkaar in De Gasterije om daar samen een 
culinaire maaltijd te bereiden en natuurlijk gezellig met elkaar op te eten. Er wordt gebruik gemaakt 
van de professionele keuken van het dorpshuis en er is altijd deskundige begeleiding aanwezig. 
Helaas gooide corona ook hier roet in het eten. In 2021 hebben geen workshops kunnen 
plaatsvinden.  
 
De Vervoerservice biedt inwoners die niet over eigen vervoer beschikken, of daar (tijdelijk) geen 
gebruik van kunnen maken, vervoer op afspraak door vrijwilligers. 
Op deze dienstverlening is in 2021 formeel slechts eenmaal een beroep gedaan. In het voorgaande 
jaar was dat nog vijfmaal. Mogelijk heeft deze terugval mede te maken met corona, maar een andere 
verklaring is dat vervoersafspraken steeds vaker spontaan tot stand komen tussen hulpvragers en 
onze vrijwilligers. Dat is ook prima, alleen voltrekt zich dat dan buiten het zichtveld van onze 
hulpvragenregistratie. Het werkelijke aantal verzoeken ligt daarom waarschijnlijk aanmerkelijk hoger.  
  
Van de Klussendienst is in 2021 achtmaal gebruik gemaakt. In zes gevallen ging dat om ‘echte 
klussen’. In twee situaties ging het meer om problemen in het ‘sociaal domein’ waarvoor naar 
tevredenheid kon worden bemiddeld. 
 
In totaal zijn formeel 9 hulpvragen binnengekomen en behandeld, waarvoor 9 vrijwilligers zijn 
ingezet van wie enkele meerdere malen. Zoals gezegd ligt het werkelijke aantal hulpvragen 
waarschijnlijk hoger doordat ze niet allemaal worden geregistreerd vanwege bilaterale afspraken. 
 
VRIJWILLIGERS 
Eind 2021 stonden in totaal 35 vrijwilligers geregistreerd (inclusief de vier bestuursleden). Drie vaste 
vrijwilligers assisteren regelmatig tijdens de Huiskamerbijeenkomsten, enkelen zijn beschikbaar voor 
de klussendienst, de meeste anderen hebben zich aangemeld voor de vervoerservice of geen 
specifieke voorkeur opgegeven.   
Op de meeste vrijwilligers hoefde dit jaar dus geen beroep te worden gedaan. Om hen toch 
betrokken te houden hebben zij in december een nieuwjaarskaart ontvangen. 
 
COMMUNICATIE 
Op de dorpswebsite www.ingasteren.nl is een eigen pagina gecreëerd met algemene informatie over 
(doel en werkwijze van) Gasteren Goed voor Elkaar en over haar activiteiten. Op deze website 
verschijnen ook telkens de aankondigingen voor, en verslagen van, de Huiskamerbijeenkomsten.  
Deze verslagen worden maandelijks ook in het digitale dorpsblad ‘Neis oet ’t Loeg’ gepubliceerd.  
Periodiek worden van het komende activiteitenprogramma van de Huiskamer folders gemaakt die 
huis-aan-huis en via plaatselijke loketten worden verspreid. 
In september 2021 is huis-aan-huis een flyer verspreid om dorpsbewoners nog eens aan het bestaan 
van Gasteren Goed voor Elkaar te herinneren, met tevens een oproep om aan te geven of er wellicht 
behoeften bestaan waarin we nu nog niet voorzien. Hier is overigens geen response op gekomen. 
Daarnaast zijn in het kader van de oprichting van de verenigingen nog twee flyers verspreid. Een als 
uitnodiging voor de oprichtingsvergadering en een als aankondiging dat bestuursleden langs zouden 
komen om mensen te vragen lid te worden. 
 

http://www.ingasteren.nl/


FINANCIËN  
Vanaf het begin is uitgangspunt geweest dat de dienstverlening van Gasteren Goed voor Elkaar 
‘burenhulp’ betreft en dus kosteloos verstrekt wordt. (Met uitzondering van vervoer, daarvoor 
mogen vervoerders voor ritten buiten de bebouwde kom desgewenst een eigen bijdrage vragen van 
€ 0,19/km). Ook als vereniging willen we aan dit uitgangspunt vasthouden. 
 
De kosten die gemaakt worden voor de huur van ruimten in het dorpshuis, telefonie, de activiteiten 
van de Huiskamer, communicatie, etc., konden tot en met het eerste kwartaal van het afgelopen jaar 
volledig gedekt worden door subsidie van Impuls Welzijn (Oranjefonds). Deze is nu vervallen.  
De gemeente heeft toegezegd om vanaf het tweede kwartaal de huurkosten voor haar rekening te 
nemen. Impuls Welzijn blijft bereid hun personeel kosteloos in te zetten. Hoe dan ook betekende dit 
dat gezocht moest worden naar besparingsmogelijkheden en alternatieve inkomsten. Dat was mede 
de reden om een vereniging te worden zodat contributie kan worden geïnd. 
 
De grootste kostenposten werden gevormd door consumpties en activiteiten tijdens de Huiskamer-
bijeenkomsten. In goed overleg hebben de huiskamerbezoekers ermee ingestemd hun consumpties 
voortaan zelf te betalen en om in voorkomende gevallen (bijvoorbeeld museumbezoek) een eigen 
bijdrage te betalen. Voor de activiteiten wordt het beschikbare budget voortaan taakstellend. 
 
In de begroting voor 2021 was al een bedrag voor contributies ingeboekt. Ledenwerving heeft echter 
pas plaatsgevonden in december. Besloten is om de geïnde contributies te beschouwen als bestemd 
voor het jaar 2022. Het aldus ontstane gat in de begroting konden we ons permitteren door een 
donatie van de notaris bij wie de stichtingsakte is gepasseerd en omdat de uitgaven door de 
huiskamersluiting vanwege corona achter zijn gebleven bij de ramingen.  
De jaarrekening over 2021 (zie bijlage 2) laat zien dat dit bijzondere jaar toch nog positief kon 
worden afgesloten met een bescheiden overschot van € 82,88. 
 
Al met al blijft de financiële positie van de vereniging kwetsbaar. De enige inkomsten bestaan 
voortaan uit contributies en donaties. En hoewel grote kostenposten als zaalhuur en consumpties 
wegvallen blijven de Huiskamer-gerelateerde kosten daarvan geheel afhankelijk.  
Gelukkig is de ledenwervingsactie goed van start gegaan. De verwachting is dat zo’n 65% van de 
huishoudens in Gasteren zich als lid zullen aanmelden. 
Daarnaast is in de afgelopen jaren een bescheiden banksaldo opgebouwd dat als buffer kan dienen 
om tegenvallers op te vangen.  
 
VOORUITBLIK  
We beschouwen het stimuleren van ‘ontmoeten’ en ‘verbinden’ als noodzakelijke voorwaarden voor 
spontane burenhulp. Daar heeft de Huiskamer zeker aan bijgedragen, maar omdat de bezoekers 
inmiddels een tamelijk vaste groep vormen, blijft het bereik daarvan tot die groep beperkt. Daarom 
willen we blijven nadenken over activiteiten waarmee ook andere dorpsbewoners kunnen worden 
bereikt. Door corona en de voorbereiding van de oprichting van de vereniging is daar in het 
afgelopen jaar weinig concreets uitgekomen. Maar we willen we de zoektocht daarnaar in 2022 met 
nieuwe energie voortzetten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1 Bestuurssamenstelling 
 
Het bestuur van de vereniging ‘Gasteren Goed voor Elkaar’ bestaat uit de volgende leden: 
-   Arno Klee – voorzitter  
-   Margo Schulte – secretaris  
-   Herman Roepman – penningmeester  
-   Els van der Linden – lid  
 
Het correspondentieadres van de werkgroep is: 
dhr. A. Klee 
Oudemolenseweg 6 
9466 PB Gasteren 
0592-238028 / 06-57340471 
arnoklee@icloud.com  
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Bijlage 2 Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022 

RESULTAATREKENING    

  Begroting 2021 Rekening 2021 Begroting 2022 

Inkomsten       

Subsidie gemeente Aa en Hunze  1) 225,00 350,00 -- 

Subsidie stichting Impuls Welzijn 2) 357,50 357,50 -- 

Contributies 3) 516,00 -- 1100,00 

Donaties en sponsorgelden 4) 100,00 275,00 50,00 

Consumpties Huiskamer 5) -- 24,50  

Totaal inkomsten 1198.50 1007,00 1150,00 

Uitgaven    

Bankkosten -- -- 120,00 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering -- -- 50,00 

Zaalhuur Dorpshuis  225,00 0,00 0,00 

Consumpties Huiskamer 5) 324,00 24,50 0,00 

Telefoonkosten 30,00 30,00 30,00 

Activiteiten gerelateerde kosten 6) 100,00 294,05 600,00 

Bestuurskosten 7) 500,00 457,25 150,00 

Communicatie & drukwerk  150,00 118,32 150,00 

Onvoorzien  -- -- 50,00 

Totaal uitgaven 1329,00 942,12 1150,00 

Overschot / Tekort  - 130,50 82,88 0,00 

    

BALANS 31-12-2021    

Activa  31-12-2020 31-12-2021  

Bank 1286,16 1369,04  

Kas -- --  

Debiteuren                                                    -- --  

Totaal activa 1286,16 1369,04  

Passiva    

Eigen vermogen 391,22 1286,16  

Vermogen aanwas/verlies 894,94 82,88  

Crediteuren   -- --  

Totaal passiva 1286,16 1369,04  
 
TOELICHTING 
1) De gemeente maakt de zaalhuurvergoeding m.i.v. 2021 direct over aan het dorpshuis. Dit verloopt dus niet 

meer via de GGvE administratie. Het bedrag van € 350 betreft de ‘Frisse start’ subsidie. 
2) Impuls Welzijn keerde in 2021 alleen nog voor het eerste kwartaal subsidie uit. Deze subsidie is vervallen.  
3) De aanname voor de begroting was dat 30% van de 172 huishoudens lid zouden worden van de vereniging. 

De eerste resultaten van de wervingsactiviteiten in december rechtvaardigen een percentage van 65%. 
4) De donatie is gedaan door Notariaat Zuidlaren en Aa en Hunze.  
5) Vanwege het vervallen van de Impuls Welzijn subsidie is besloten dat Huiskamerbezoekers voortaan zelf 

hun consumpties betalen. Het bedrag van € 24,50 betreft consumpties van de Huiskamermedewerker van 
Impuls Welzijn die later zijn terugbetaald. 

6) De activiteiten gerelateerde kosten vormen het sluitstuk van de begroting. Bij tegenvallers op andere 
kostenposten zal hierop bezuinigd moeten worden.  

7) De voor 2021 begrote bestuurskosten betroffen m.n. kosten gemoeid met de oprichting van de vereniging. 
Voor 2022 gaat het vooral om de kosten van de algemene ledenvergadering. 

 


