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Voorwoord
Met veel genoegen presenteer ik ook dit keer weer dit jaarbericht.
2019, een jaar waarin het Odensehuis Walcheren naast veel heuglijke
feiten vanaf februari 2018 ook zorgen heeft gekend (hoe vinden wij een
capabele en betrokken coördinator)
Per 1 februari 2019 heeft het bestuur van het Odensehuis voor de in 2018
ontstane vacature van leidinggevende een nieuwe coördinator kunnen
aanstellen voor 24 uur per week. Door deze aanstelling is de continuïteit
van het Odensehuis Walcheren gewaarborgd en kunnen wij als stichting
onze aandacht weer richten op de verdere uitbouw van onze activiteiten
op Walcheren.
Om de toekomstige richting van het Odensehuis vorm te geven heeft het
bestuur in 2019 aan consultant mevrouw P. de Kraker te Arnemuiden
opdracht gegeven een beleidsnotitie op te stellen om op basis hiervan
keuzes te kunnen maken voor de toekomstige richting van het
Odensehuis. De gevraagde notitie (Mens door andere mensen) is in de
bestuursvergadering van 11 december 2019 besproken en vastgesteld.
Het bestuur zal in 2020 samen met de coördinator de conclusies en
aanbevelingen uit de notitie verder uitwerken en vorm geven.
Onze stichting ziet het namelijk als haar taak, ingegeven door een
verwachte toename tot 2030 (t.o.v. 2020) van 35 % naar een aantal van
3190 Walchenaren met een vorm van dementie èn een terugtredende
overheid waardoor vele ouderen met (soms al ernstige vorm van)
dementie thuis dienen te blijven, de inwoners van Walcheren een
inloophuis te bieden.
Een inloophuis waar zij, ondanks hun ziekte, zich zelf kunnen zijn en waar
hun partners ervaringen kunnen uitwisselen en kunnen leren van elkaar in
het omgaan met hun naasten.
Deze partners ervaren de zorg als respijtzorg om even lucht te hebben in
de eigen thuissituatie en dat men het daardoor langer thuis volhoudt. Dit
voorkomt een beroep op zwaardere en duurdere voorzieningen zoals
dagbesteding. Mantelzorgers vinden het fijn betrokken te zijn om samen
met hun partner aan de activiteiten deel te nemen.
De hierboven vermelde toename van dementerende inwoners in het
werkgebied van onze stichting laat zich per gemeente als volgt
weergeven:
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Gemeente
Middelburg
Veere
Vlissingen
Totaal

Dementerenden Dementerenden
in 2020❶
in 2030❶
970
1300
490
690
900
1200
2360
3190

Toename

In %

330
200
300
830

34%
40%
33%
35%

❶ Cijfers afkomstig van Stichting Alzheimer Nederland

Ontwikkelingen in 2020 (corona-virus)
Sinds eind februari 2020 is er een uitbraak van het wereldwijde Coronavirus in Nederland, welk virus voor het eerst officieel werd waargenomen
op 31 december 2019 in China.
Om het virus te stoppen en (verdere) besmettingen te voorkomen heeft
de rijksoverheid medio maart 2020 vergaande maatregelen (o.a. geen
groepsbijeenkomsten meer) afgekondigd. Door deze maatregelen, welke
voorlopig gelden tot 1 juni 2020, heeft het bestuur van het Odensehuis, in
verband met kwetsbaarheid van onze bezoekers en de eerder genoemde
maatregelen, tot haar spijt moeten besluiten om vanaf 16 maart 2020
geen activiteiten meer te organiseren voor onze doelgroep en het
inloophuis voorlopig tot nader order te moeten sluiten.
Zodra het door de rijksoverheid verantwoord wordt geacht zal onze
stichting haar activiteiten weer opstarten.
Namens het bestuur van het Odensehuis Walcheren verblijf ik met de
meeste hoogachting
Vlissingen, 11 maart 2020
W.g.
Dick van den Bout, voorzitter.
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Inleiding dementie
We weten dat dementie een gezondheidsprobleem is dat hand over hand
toeneemt. Dat heeft alles te maken met de vergrijzing.
De ziekte van Alzheimer en andere vormen van geheugenaandoeningen –
wetenschappelijk uitgedrukt: progressieve afname van de cognitieve
functies ten gevolge van beschadiging of ziekte van de hersenen – komen
vooral voor bij (hoog)bejaarde mensen. Deze groep zal de komende
decennia in aantal toenemen, ook in Zeeland.
Zeeland is een sterk vergrijzende provincie. De verwachting is dat in 2030
het aantal 65-plussers met circa 30% is toegenomen tot 100.000. We
mogen aannemen dat daarmee het aantal mensen met dementie (van 65
jaar en ouder) eveneens toeneemt met een vergelijkbaar percentage.
Behoefte aan ondersteuning en informatie
De diagnose is gesteld en dan?
Het begint al met acceptatie van de situatie. Durft men daarvoor uit te
komen? Of blijft het verborgen achter de voordeur? Dementie zorgt er
immers voor dat iemand niet meer aan de verwachtingen van het sociale
verkeer of van de werkkring kan voldoen. De logische reactie is dan het
verbergen van de ziekte. Geen bezoek meer ontvangen, niet meer
deelnemen aan het sociale leven, de werkkring met bijhorende sociale
netwerken verliezen. Een uitzichtloze situatie die niemand zich wenst. Hoe
herkenbaar zijn de beelden van echtparen die het leed en het onvermogen
binnenshuis houden, tot de situatie onhoudbaar wordt en uitloopt op een
crisis.
De partner heeft vaak met kunst en vliegwerk het dagelijkse leven in
stand gehouden. Dag en nacht alles in goede banen geleid, toezicht
gehouden, gevaarlijke situaties voorkomen en nu gaat het niet meer. Dan
komen de professionals in beeld en moet er snel een besluit worden
genomen. Vaak een rigoureus besluit: opname in een verpleeghuis.
De omgeving en met name de professionals zullen dan zeggen: waren we
maar eerder op de hoogte van het probleem, hadden we maar eerder
kunnen helpen.
Naar een oplossing
Nederland kent verschillende zogenaamde inloophuizen voor mensen met
bepaalde gezondheidsproblemen zoals kanker en psychiatrische
handicaps. Mensen kunnen daar de hele dag terecht, onaangekondigd,
voor een kopje koffie en een goed gesprek. De huizen drijven vooral op
vrijwilligers en particuliere donaties. De vrijwilligers én gebruikers
organiseren activiteiten en bieden ondersteuning.
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Als voorbeeld noemen we de Palazzolihuizen waar mensen zomaar binnen
komen voor een kopje en op verhaal kunnen komen.
Een inloophuis kan iets doen aan de hierboven beschreven problemen:
ondersteuning, doorbreken van het taboe, informatie. Een inloophuis voor
mensen met dementie en hun familie en kennissen is er daarom op
Walcheren vanaf 2013.
Informele opzet
Het Odensehuis leunt sinds 2013 zwaar op vrijwilligers. Dit zijn in principe
de mensen met dementie en hun mantelzorgers zelf, aangevuld met
vrijwilligers.
Het Odensehuis is daarom informeel van opzet. Er is geen noodzaak om
de productie te verantwoorden. Er is alleen een verantwoording naar de
gemeenten, fondsen, organisaties en personen die geld doneren. Het
Odensehuis moet kunnen laten zien dat het met dit geld de beoogde
mensen en doelen bereikt.
Professionele aansturing
Per 1 februari 2019 heeft het bestuur mevrouw J.M. (Joke) Joke KüppersWildervanck voor 24 uur per week (0,6667 fte) aangesteld in de reeds in
februari 2018 ontstane vacature.
De oorspronkelijke arbeidsovereenkomst met betrokkene was in 1e
instantie een overeenkomst voor bepaalde tijd (tot 1 januari 2020).
Inmiddels heeft het bestuur van het Odensehuis deze overeenkomst per 1
januari 2020 omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
Financiën 2019
Exploitatieresultaat 2019
Het positieve resultaat is een gevolg van onderbesteding op bijna alle
kostenposten.
Voor 2020 wordt verwacht dat door te ondernemen extra inspanningen
voor het aanbieden van nieuwe activiteiten, de intensivering van de
samenwerking met zorgverleners /welzijnsinstellingen en een
publiciteitscampagne de bezoekers aantallen zullen toenemen en derhalve
ook de exploitatiekosten.
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Algemene reserve
Het verloop van de algemene reserve is als volgt te specificeren:

Saldo 1 januari
Exploitatieresultaat
Saldo 31 december

2019 in €
25.044
❷10.303
35.347

2018 in €
3.551
❶21.493
25.044

❶ Is in 2019 toegevoegd aan algemene reserve nadat subsidie 2018 door de gemeenten
definitief zijn vastgesteld
❷ Wordt in 2019 toegevoegd aan algemene reserve nadat subsidie 2019 door de
gemeenten definitief zijn vastgesteld
Financiering
Subsidies
Het bestuur verkeerde in 2018 in onzekerheid over de hoogte van de
subsidies van de drie gemeenten (Middelburg, Veere en Vlissingen). Na
gesprekken met de drie gemeenten is voor 2019 en 2020 de hoogte van
de subsidie als volgt vastgesteld.
Gemeente
Middelburg
Veere
Vlissingen
Totaal subsidie

2019 in €
10.125
20.250
32.610
62.985

2020 in €
10.125
20.250
37.125
67.500

Over de hoogte en voorwaarden voor de subsidieverlening van 2021 en
verder zal het bestuur van het Odensehuis in 2020 met de gemeenten in
overleg treden.
Donaties
In 2019 zijn donaties ontvangen van de Stichting Godshuizen (€ 2.000) en
de Stichting Zeeuwse Winkel (€ 150).
Deze donaties zijn in de jaarrekening 2019 geoormerkt (= verplichting)
als een bijdrage in nog te organiseren activiteiten voor de bezoekers van
het Odensehuis.
Activiteiten van het Odensehuis Walcheren in 2019
In 2019 zijn door het Odensehuis voor haar bezoekers vele activiteiten
georganiseerd.
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De in 2019 georganiseerde activiteiten zijn:
Nieuwjaarsviering, Valentijn – Kaarten en Gedichten, Wandeling in de
wijk, eindigend bij Thee & Leut, Pannenkoekendag met Archipelscholen,
Paastakken versieren, Ter Reede – Roofvogelshow, Creatief: Zeeuws
Schilderij of Zeeuws Boerinnetje maken, Lezing / Presentatie Zeeuwse
Visserstruien, Creatief: Happy Leporello (= boekje met vrolijke
herinneringen in harmonicavorm), Muziek maken en hoorspel – Alice
Beernink, Creatief: Dromenvanger Puzzeltocht door de wijk,
Spelletjesmarathon, Bezoek Polderhuis (Expositie De Reizende
Kunstenaar) & Lunch (Westkapelle), Creatief: Lavendelruikers en Sailor’s
Valentine (van schelpen), Bezoek Pluktuin Hof Hazenberg (Aagtekerke),
Optreden Kindervolksdansgroep Medioburgum-Walacra, Bewegingsles met
Joyce Palm, Rondvaart over Veerse Meer (Veere), Burendag: Open Huis
en Wolvilten, Creatief: Vilten uilen, Spelletjesmarathon, Bezoek Zeeuws
Museum (Middelburg), Creatief: Kerstboom van oud boek vouwen /
versieren, Creatief: Theelichthouder vilten, naar Intratuin (Koudekerke) &
Kerstkrans maken, Sinterklaasliedjes, Bingo met De Oranjeman, Creatief:
Menukaarten Kerstmaaltijd maken en Kerstviering: Wintersprookjes en
Optreden Zilvermeeuwenkoor.

Bezoekersaantallen
Het bestuur is bezorgd te zien dat het Odensehuis Walcheren een
duidelijke daling in de bezoekersaantallen doormaakt. Het probleem met
de uitval van coördinatoren betekent minder contacten met het veld maar
ook met vrijwilligers en de bezoekers.
De bezoekersaantallen zijn in 2019:
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Totaal

Jan.
10
61
12
83

Febr.
11
48
12
71

Mrt.
9
47
17
73

Apr.
10
61
20
91

Mei
11
67
25
103

Juni
7
35
16
58

Juli
10
44
8
62

Aug.
9
40
13
62

Sept.
11
45
11
67

Okt.
18
55
14
87

Nov.
20
48
28
96

Dec.
20
35
11
66*

In 2019 heeft ons inloophuis 919 bezoekers mogen ontvangen. Ten
opzichte van 2018 is het bezoekers aantal gedaald met 324 personen.
Procentueel betreft dit een daling van 26,06%. De daling in 2019 door is
met name veroorzaakt door het overlijden van meerdere deelnemers.
De maand januari (97 bezoekers) en met name februari 2020 (121
bezoekers) laten echter weer een stijging zien ten opzichte van 2019.
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Het bestuur streeft er naar in 2020 door de contacten met andere
aanbieders (zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties), (door)verwijzers
en afdelingen welzijn van de onderscheiden gemeenten (Middelburg,
Veere en Vlissingen) te intensiveren de bezoekersaantallen te verhogen,
Hierbij is niet uitgesloten dat het Odensehuis op termijn ook activiteiten in
samenwerking met gemeenten, zorgaanbieders en andere vrijwilligersorganisaties decentraal zal gaan organiseren.

Bestuur
Mutaties in bestuur
Het bestuur heeft in december 2019 na bijna 10 jaar afscheid genomen
van de secretaris van het Odensehuis mevrouw C. (Conny) Seijbel.
De vacature van de afgetreden secretaris is na ampel beraad gesplitst in
een algemene secretarisfunctie en een bestuursfunctie die mede belast is
om de werkzaamheden en bekendheid van onze stichting verder uit te
dragen bij hulpverleners in de 1e lijns-gezondheidszorg
De heer J.J. (Hans) Veerling is per 1 december 2019 formeel toegetreden
tot het bestuur in de functie van secretaris, terwijl J.F.M. (Jan) Bergen per
gelijke datum benoemd is tot bestuurslid met als aandachtsveld de
uitbreiding van de dienstverlening waarvoor de Stichting Odensehuis
Walcheren staat in haar werkgebied.
Samenstelling bestuur
Per ultimo december 2019 is het bestuur van de Stichting als volgt
samengesteld:
De
De
De
De
De
De

heer
heer
heer
heer
heer
heer

D.J. (Dick) van den Bout, voorzitter
J.J. (Hans) Veerling, secretaris
D. (Dick) Janse, penningmeester
J.F.M. (Jan) Bergen, lid
F.W. (Frank) Witkam, lid
J. (Jan) de Graaf, lid

Toekomstige ontwikkelingen
De heer Dick van den Bout heeft te kennen gegeven in 2020 zijn functie
als voorzitter per 1 april 2020 ter beschikking te stellen. Wel zal hij als
algemeen bestuurslid blijven deel uitmaken van de stichting. De heer Dick
Janse (penningmeester) heeft eveneens te kennen gegeven zijn functie
per 1 juli 2020 ter beschikking te stellen.
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De invulling van de ontstane functies is voor een belangrijk deel intern
opgevangen, te weten:
Per 1 april 2020 zal het bestuurslid Jan Bergen de functie van voorzitter
gaan bekleden, terwijl Hans Veerling (nu secretaris) per 1 juli 2020 de
heer Dick Janse zal opvolgen als penningmeester. Voor de vacature van
secretaris zal het bestuur extern werven.
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