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Voorwoord  

 

Met gemengde gevoelens presenteer ik u het jaarbericht 2020. Want het 

afgelopen jaar stond voor een groot deel in het teken van de coronacrisis, de 

gevolgen daarvan voor de deelnemers, hun familieleden en dierbaren, en de 

vrijwilligers van Odensehuis Walcheren. 

 

We waren begin 2020 van zins om niet alleen een nieuw beleidsplan vorm te 

geven. We wilden samen met Joke Küppers, onze coördinator, veel nieuwe 

initiatieven ontplooien en nieuwe wegen inslaan.  

Het beleidsplan is halverwege 2020 vastgesteld en biedt de leidraad voor de 

doorontwikkeling van Odensehuis Walcheren. 

Odensehuis Walcheren meer bekendheid geven heeft onze constante aandacht.  

Daartoe zijn de contacten aangehaald met Zeeuwse Zorgschakels, de 

organisatie die zorgdraagt voor de casemanagers dementie die weer 

verbonden zijn aan de huisartsenpraktijken op Walcheren. We zoeken 

samenwerking en verbinding met relevante partners in het Sociaal Domein.  

We hebben intensief contact met de Walcherse gemeenten op beleids- en 

bestuursniveau. 

 

Odensehuis Walcheren is in 2011 opgericht naar het voorbeeld van de wijze 

waarop in Odense in Denemarken mensen het initiatief hebben genomen om 

mensen met beginnende dementie én hun mantelzorgers een laagdrempelige 

plek te bieden waar ze gezien en gehoord worden, zonder indicatiestelling 

en/of directe behandeldoelen. 

Het Odensehuis is een plaats voor ontmoeting, een luisterend oor, een aanbod 

van activiteiten, en vooral een plek voor wederzijds begrip van de mensen met 

dementie én hun mantelzorgers. De begeleiding door de coördinator en 

vrijwilligers behelst dus zowel de mens met beginnende dementie als diens 

naaste/mantelzorger. Deze laatste werkt ook actief mee in Odensehuis 

Walcheren.   

 

De bedoeling van Odensehuis Walcheren is een informeel georganiseerde, 

laagdrempelige plek te bieden aan mensen met (beginnende) dementie en hun 

mantelzorgers.   

  

Onze stichting ziet het als haar taak, ingegeven door een verwachte toename tot 

2030 (t.o.v. 2020) van 35 % naar een aantal van 3190 Walcherenaren met een 

vorm van dementie en een terugtredende overheid waardoor vele ouderen met 

(soms al ernstige vorm van) dementie thuis dienen te blijven, de inwoners van 

Walcheren een plek te bieden.   
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Een plek waar zij, ondanks hun ziekte, zichzelf kunnen zijn en waar hun 

partners/mantelzorgers ervaringen kunnen uitwisselen en kunnen leren van 

elkaar in het omgaan met hun naasten.  

  

Deze partners/mantelzorgers ervaren de zorg als respijtzorg om even lucht te 

hebben in de eigen thuissituatie. Hierdoor houden mensen het samen langer 

thuis vol. Het 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:  

  

  

Gemeente  Dementerenden in 

2020❶  

Dementerenden in 

2030❶  

Toename  In %  

Middelburg  970  1300  330  34%  

Veere  490  690  200  40%  

Vlissingen  900  1200  300  33%  

Totaal  2360  3190  830  35%  

  

❶ Cijfers afkomstig van Stichting Alzheimer Nederland  

  

Ontwikkelingen in 2020  
 

Naast de niet aflatende aandacht voor de deelnemers en de mantelzorgers 

tijdens de sluitingsweken i.v.m. corona en ook daarna om alles in goede en 

vooral veilige banen te leiden, zijn er nieuwe initiatieven genomen. We 

hebben een zogenaamde BelevenisTafel aangeschaft: De BelevenisTafel is 

moderne technologie in een verplaatsbare, rolstoelvriendelijke tafel die 

flexibel inzetbaar is. Het belangrijkste kenmerk van de BelevenisTafel is dat 

mensen samen aan tafel zitten en gezamenlijk activiteiten uitvoeren. De 

BelevenisTafel biedt ontspanning, beleving en stimulering van het geheugen.   

Rem van den Bosch, beeldend kunstenaar en fotograaf, is gestart met het 

maken van een fotocollage van Odensehuis Walcheren en zijn bezoekers, het 

WonderDoc project.  

Jochem Weststrate heeft filmopnames gemaakt, wat gaat leiden tot een korte 

promotiefilm over Odensehuis Walcheren. 



09042021  Bestuursverslag 2020 4/11 

  

In het najaar zijn we begonnen samen met Media 58 om de website te 

vernieuwen. Dit project is nagenoeg afgerond. 

  

Namens het bestuur van het Odensehuis Walcheren verblijf ik met de meeste 

hoogachting, 

  

  

Vlissingen, 3 maart 2021  

  

W.g.  

 

Jan Bergen, 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 

oudere 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 ongeveer 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 
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en een goed gesprek. De vrijwilligers én gebruikers organiseren activiteiten en 

bieden ondersteuning.   

  

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, Odensehuis Walcheren, 

bestaat sinds 2013.  

Informele opzet  

  

Het Odensehuis leunt sinds zijn bestaan zwaar op vrijwilligers. Deelnemers zijn 

de mensen met dementie en hun mantelzorgers.    

Het Odensehuis is informeel van opzet. Er is geen noodzaak om de productie te 

verantwoorden. Er is natuurlijk wel verantwoording aan de gemeenten, fondsen, 

organisaties en personen, die subsidie geven en geld doneren. Het Odensehuis 

moet en wil laten zien dat het met dit geld de beoogde mensen en doelen bereikt.  

Professionele aansturing  

  

Mevrouw J.M. (Joke) Joke Küppers - Wildervanck is voor 24 uur per week 

(0,6667 fte) aangesteld als coördinator. 

Gezien de uitbreiding van de werkzaamheden, meer deelnemers, veel 

netwerkbijeenkomsten, denkt het bestuur na over een extra ondersteuning van de 

coördinator in 2021.   

  

Financiën 2020  

 

Bestemmingsreserves 

 

Bij de gesprekken met de subsidiegevers in het derde en vierde kwartaal 2020 

over definitieve vaststelling van de gemeente subsidie 2019 en de toekenning 

van de subsidie voor 2021 is overeengekomen dat het Odensehuis, naast een 

egalisatiereserve, onder voorwaarden bestemmingsreserves mag vormen.  

 

De bestemmingsreserves mogen  worden gevormd uit de tot en met 2019 

behaalde en nog te behalen voordelige exploitatieresultaten in de komende 

jaren tot het maximum van € 64.450 genoemd in de brief (mede namens de 

gemeenten Middelburg en Veere) van 18 december 2020 van de gemeente 

Vlissingen.  

 

De te vormen bestemmingsreserves genoemd in deze brief zijn: 
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- Inhuur vervanger beroepskracht voor een bedrag van € 20.000  (geen 

einddatum aan besteding); 

- Toekomstige huur voor een bedrag van € 17.000  (geen einddatum aan 

besteding); 

- Bedrijfsfilm Odensehuis Walcheren voor een bedrag van € 4.000  (beste-

ding uiterlijk in 2021); 

- Belevenistafel voor een bedrag van € 11.750  (besteding uiterlijk in 

2021); 

- Creatief project voor een bedrag van € 4.200  (besteding uiterlijk in 

2021); 

- Digitale hulpmiddelen voor een bedrag van € 7.500  (besteding uiterlijk in 

2021). 

 

Exploitatieresultaat 2020 

  

Het exploitatieresultaat over 2020 is nihil als gevolg van de in de jaarreke-

ning, conform afspraak met subsidiegevers, doorgevoerde dotaties aan respec-

tievelijk onttrekkingen van de bestemmingsreserves. Vóór boeking van deze 

mutaties is het exploitatieresultaat over 2020 negatief en als volgt te 

becijferen: 

 

Omschrijving Bedrag in € 

Exploitatieresultaat 2020 0,00 

Dotaties 2020  

Dotatie inhuur vervanging beroepskracht 8.096 

Dotatie toekomstige huur 6.881 

Subtotaal exploitatieresultaat 2020 (positief) 14.977 

Onttrekkingen aan bestemmingsreserves  

Belevenistafel (11.750,00) 

Creatief project ʺWonderdocʺ (4.187) 

Bedrijfsfilm Odensehuis Walcheren (3.993) 

Exploitatie resultaat 2020 vóór boeking van dotaties 

en onttrekkingen aan bestemmingsreserves (negatief) 

 

(4.953) 

 

Algemene reserve  

  

Per 31 december 2019 

 

De toegestane vorming  van een egalisatiereserve (€ 6.719 is het toegestane 

bedrag volgens de subsidievoorwaarden van de subsidiegevers van het 
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Odensehuis Walcheren) en bestemmingsreserves uit de tot en met 31 december 

2019 opgebouwde algemene reserve laat zich als volgt weergeven: 

 

 

Per 31 december 2020 

 

Per deze  datum is het saldo van de egalisatiereserve en de bestemmingsre-

serves € 30.394.  

 

De mutaties (ontrekkingen en dotaties) in 2020 op deze reserves laten zich als 

volgt weergeven: 

 

Bestemmingsreserves (onttrekkingen) 

 

In 2020 zijn de kosten van het project belevenistafel ( € 11.750), het creatief 

project ʺWonderdoc ʺ (€ 4.187) en de bedrijfsfilm (€ 3.993) van het OHW ten 

laste gebracht van de te onderscheiden bestemmingsreserves. 

 

 

 

 

Omschrijving Saldo in € per 

01-01-2019 

Correcties n.a.v. 

vaststelling subsidies 

2019 in € 

Saldo in € per  31-12-

2019 

 

Algemene 

reserve 

35.347 

 

-/- 35.347 - 

Egalisatie 

reserve 

- 6.719 6.719 

Reserve fonds 

korte film 

- 4.000 4.000 

Reserve fonds 

Belevenistafel 

- 11.750 11.750 

Reserve fonds 

Creatief 

project 

- 4.200 

 

4.200 

 

Reserve fonds 

digitale 

hulpmiddelen 

- 7.500 

 

7.500 

 

Reserve fonds 

inhuur 

vervanger 

beroepskracht 

- 1.178 1.178 

Reservefonds 

toekomstige 

huur 

- - - 

Totaal 35.347 - 35.347 
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Bestemmingsreserves (dotaties) 

 

Betreft de dotaties ad. € 14.977 aan de reservefondsen inhuur vervanger 

beroepskracht (€  8.096) en toekomstige huur (€  6.881). 

 

Financiering  

  

Subsidietoekenningen en subsidievaststellingen 

  

Subsidie 2019 

 

 De subsidie 2019 is definitief vastgesteld door: 

- Gemeente  Middelburg middels brieven/beschikkingen van 4 december 

2018 respectievelijk 5 februari 2019 voor een bedrag van € 10.125. 

-  Gemeente Veere middels brief/beschikking van  15 december 2020 voor 

een bedrag van € 20.250. 

- Gemeente Vlissingen middels brief/beschikking van 14 december 2020 

voor een bedrag van € 37.125. 

Subsidie 2020 

 

De subsidie 2020 is toegekend door: 

- Gemeente Middelburg op middels brief/beschikking van 8 januari 2020 

voor een bedrag van € 10.125. 

- Gemeente Veere middels brief/beschikking van 31 januari 2020 voor een 

bedrag van € 20.250. 

- Gemeente Vlissingen middels brieven/beschikkingen van 31 december 

2019 (€ 33.131) en 23 maart 2020 (3.994) voor een totaalbedrag van € 

37.125. 

Subsidie 2021en 2022 

 

De toekenning van de subsidie 2021 is ten opzichte van 2020 niet gewijzigd.  

 

Evenals in voorgaande jaren zijn door de subsidiegevers dezelfde grondslagen 

en voorwaarden gehanteerd. 

 

Over de hoogte, grondslagen en voorwaarden voor de subsidieverlening van 

2022 en verder is het bestuur van het Odensehuis met de gemeenten in overleg.   
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Donaties/giften 

 

In 2020 zijn donaties ontvangen van de Stichting Zeeuwse Winkel (€ 25,50),      

€ 488,76 van de Protestantse Gemeente Vlissingen (collecte kerkdienst 19 

januari 2020);  van De Korte & Geschiere Belastingadviseurs (€ 250) en een  

legaat van  € 2.000 van de heer R. Buijs.    

  

Activiteiten van het Odensehuis Walcheren in 2020           

  

In 2020 waren door het Odensehuis voor haar deelnemers naast activiteiten 

binnenshuis ook activiteiten buitenshuis gepland. Sinds de start van de 

coronacrisis hebben de activiteiten buitenshuis niet meer plaatsgevonden. 

De coronacrisis heeft gemaakt dat we in kleiner verband vooral op onszelf 

moesten terugvallen. 

 

Tijdens de sluiting hebben de coördinator en vrijwilligers wekelijks contact 

onderhouden met de deelnemers, zowel telefonisch alsook door regelmatig 

nieuwsbrieven en kaarten te sturen of bloempotjes met bloembollen te bezorgen.  

  

De in 2020 georganiseerde activiteiten zijn onder meer: 

BelevenisTafel voor virtueel bezoek aan musea en allerlei spelletjes, Bewegen 

voor ouderen (maandelijks tot aan de eerste corona lockdown), Bezoek aan 

musea (nog vóór de corona lockdown), Bloemschikken (maandelijks), Boetseren 

van “dikke dames”, Breien en haken voor de buur(t) (bijv. sjaals, mutsen, truien, 

etc. voor de minderbedeelden in Vlissingen), Deurhangers met natuurlijke 

materialen (zoals verse/gedroogde bloemen), Houtbranden van boomschijven en 

onderzetters, Kaarten maken, Kerstkransen maken, Lavendelruikers maken, 

Mozaïeken van drinkwaterschalen en vetpotjes voor de vogels, Optreden van 

een zorgpianist, Schilderijen maken van de 4 seizoenen, Papieren bloemen 

maken, Shadowpainten, Spelletjes (wekelijks: memory, rummikub, sjoelen, 

woordzoeker, etc.), Thuisbezorgen van verse 3-gangenmenu’s (maandelijks 

vanaf de eerste lockdown), Vlinders tekenen en schilderen, IJsbloemen tekenen 

en knippen, Wolvilten   

  

Bezoekersaantallen  

  

Het bestuur constateerde met zorg dat het Odensehuis Walcheren een duidelijke 

daling in de bezoekersaantallen doormaakte t/m 2019. 
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De bezoekersaantallen zijn in 2020:  

 
  Jan.  Febr.  Mrt.  Apr.  Mei  Juni  Juli  Aug.  Sept.  Okt.  Nov.  Dec.  Totaal 

Dinsdag  33 56 24 0 0 17 23 49 70 65 77 67 481 

Woensdag  51 49 21 0 0 29 41 35 30 40 52 40 388 

Vrijdag  13 16 6 0 0 6 0 18 9 30 37 20 155 

Totaal  97 121 51 0 0 52 64 102 109 135 166 127 1024 

 

 In 2020 heeft ons inloophuis 1024 bezoekers mogen ontvangen. Het 

bezoekersaantal in 2019 was 1009 personen. De daling is tot staan gebracht. 

Rekening houdend met de sluiting van Odensehuis van 16 maart tot 1 juni in 

verband met de coronacrisis, van 9 tot 22 september in verband met een 

mogelijke coronabesmetting en de beperkte openstelling tot nu toe (max. 6 

deelnemers per dagdeel) is dit een goed resultaat. Er is een goede bekendheid bij 

en doorverwijzing door de casemanagers dementie van Zeeuwse Zorgschakels. 

  

Bestuur   

  

Mutaties in bestuur  

  

Op 1 april is de voorzittershamer overgedragen aan Jan Bergen. Dick van den 

Bout blijft wel actief in het bestuur. 

Dick Janse is per 1 juli gestopt als bestuurslid. Hij is gelukkig bereid gevonden 

om als (financieel) adviseur betrokken te blijven bij de bestuursactiviteiten.   

Hans Veerling heeft per 1 juli de functie penningmeester overgenomen van Dick 

Janse. Daarmee vervulde hij de dubbelfunctie secretaris/penningmeester. De 

vacature secretaris vraagt nog om invulling.  

  

Samenstelling bestuur  

  

Per ultimo december 2020 is het bestuur van de Stichting als volgt 

samengesteld:  

   

De heer J.F.M. (Jan) Bergen, voorzitter  

De heer J.J. (Hans) Veerling, secretaris/penningmeester  

De heer D.J. (Dick) van den Bout, lid  

De heer J. (Jan) de Graaf, lid  

De heer F.W. (Frank) Witkam, lid  


