Bestuurlijk jaarverslag 2018
Inleiding
Oorspronkelijk werd de Stichting OIG (Ontspanning Invaliden Gehandicapten)
opgericht in 1965. Ooit is er een bestuurlijke afsplitsing geweest van de OIG,
genaamd de IHD (Invalide- Hulpverlening Dienst). In het jaar 2000 zijn de
besturen van beide stichtingen echter weer met elkaar een fusie aangegaan,
waardoor de Stichting OIG-IHD ontstond.
De stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers in diverse sectoren en biedt over
het algemeen in en vanuit haar centrale locatie ‘De Abeel’ diverse mogelijkheden
tot ontspanning via activiteiten en evenementen voor mensen met een fysieke
en/of verstandelijke beperking. Tot de doelgroep behoort meer en meer ook de
groep ouderen die in een sociaal isolement dreigt te komen.
Tevens biedt de organisatie een vervoersmogelijkheid voor de inwoners van
Velsen die niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Dit
vervoer vindt plaats met behulp van zeven busjes en een groep van rond de
vijftig chauffeurs. De busjes zijn voorzien van een lift waardoor ook vervoer van
rolstoelgebruikers en liggend vervoer met behulp van brancards mogelijk is.
De centrale post in ‘De Abeel’ wordt bezet met een zestal vrijwilligers. Deze
sector wordt gecoördineerd door de vervoerscoördinator. Veel andere
organisaties, zoals de Zonnebloem en diverse verzorgingstehuizen, maken
gebruik van de mogelijkheid om het vervoer door de stichting te laten uitvoeren.
De organisatie dankt haar bestaansrecht voor een belangrijk deel aan de
opbrengsten die verkregen worden uit het dagelijks leeghalen van de
textielcontainers, waarvan er dertien verspreid staan in de gemeente Velsen.
De opgehaalde kleding wordt deels gesorteerd en verkocht in de eigen
verkoopruimte aan de Industriestraat. In deze verkoopruimte worden naast
kleding ook meubilair, boeken, films, huishoudelijke artikelen en elektronica
aangeboden.
In het jaar 2018 zijn er circa 150 vrijwilligers verbonden aan de organisatie en
staan zo’n 600 gasten/donateurs ingeschreven.

De bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond op 1 januari 2018 uit zes personen. Op grond van een
globale portefeuilleverdeling zijn de afzonderlijke leden actief betrokken bij de
verschillende sectoren van de stichting. Zij maken daarbij gebruik van de
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bevoegdheden die gekoppeld zijn aan hun verantwoordelijkheden.
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De bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in 2018 elf keer vergaderd op:
8 januari

5 februari

5 maart

16 april

7 mei

2 juli

6 augustus

3 september

1 oktober

5 november

3 december

Van iedere bestuursvergadering is een verslag gemaakt. In de daarop volgende
bestuursvergadering is het verslag goedgekeurd en vastgesteld.

De bestuurlijke ontwikkeling
In bestuurlijk opzicht was 2018 een druk jaar. Veel tijd en energie is gestoken in
de afronding van de textielconcessie.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de
ondertekening van de overeenkomst met de
gemeente Velsen op 14 december 2018.(Zie inzet)
Met dit contract zijn wij tenminste 10 jaar
verzekerd van de opbrengst uit de 13 textielcontainers in Velsen.
Bij ongewijzigde omstandigheden wordt het contract nadien telkens voor een
zelfde periode verlengd.
Met de concessie op zak zullen wij ons in 2019 buigen over de mogelijke
aankoop van “De Abeel” waarvoor in 2018 al de nodige voorbereidende stappen
zijn gezet.
Dieptepunt vormde de inbraak in onze centrale locatie “De Abeel”. Omdat daarbij
gebruik werd gemaakt van de sleutel van de toegangsdeur, werd de braak van
de kantoorruimte, waarbij met name apparatuur werd meegenomen en vooral
schade werd aangericht, niet door de verzekering vergoed.
Door deze laffe daad is de besluitvorming over de aanpassing en vernieuwing
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van onze automatisering in een stroomversnelling geraakt.
In het najaar zijn wij overgestapt op volledig nieuwe kantoorautomatisering
Alle apparatuur is vervangen, de programmatuur deels vernieuwd, de WIFIinfrastructuur verbeterd en inmiddels maken we gebruik van een nieuwe
Cloudserver. Hierdoor is onze administratieve organisatie minder kwetsbaar voor
invloeden van buitenaf. Kortom, een belangrijke kwaliteitsimpuls die in 2019 nog
nader zal worden ingevuld en vorm gegeven.
In mei trad de nieuwe privacywetgeving AVG in werking. Deze regeling heeft
belangrijke gevolgen voor de werkwijze van onze organisatie. Wij hebben hierop
geanticipeerd door ons privacy beleid vast te leggen, de website te voorzien van
een privacy statement en de intake procedures AVG-proof te maken. Nieuwe
gasten en zwemmers wordt gevraagd via ondertekening van het aangepaste
inschrijfformulier in te stemmen met de wijze waarop wij omgaan met hun
persoonsgegevens. Opdat vertrouwelijke papieren niet rondslingeren binnen de
organisatie of in de gewone papierbak verdwijnen, is een beveiligde
minicontainer aangeschaft.
In het voorjaar van 2018 is ons huishoudelijk regelement vastgesteld. Daarin
worden de rollen van het bestuur en de onderscheiden bestuursleden expliciet
beschreven.
Omdat onze stichting de status heeft van Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI), moeten wij, onder meer, een actueel beleidsplan hebben.
Belangrijker dan die verplichting is dat wij ons uitspreken over de nabije
toekomst van de organisatie in een sterk veranderende maatschappelijke
omgeving. Waar stáán we voor en waar gáán we voor ? en Wat zijn de kansen
en bedreigingen ?
In ons beleidsplan 2018 – 2022 hebben wij hiervoor een eerste aanzet gegeven.
Ook in het verslagjaar hebben weer veel gasten gebruikt gemaakt van ons
vervoer en onze reguliere activiteiten en evenementen, veelal in combinatie met
ons vervoer.
Was Fun Pop in 2017 nog te beschouwen als een experiment in samenwerking
met “De Baan”, ingaande 2018 beschouwen we dit als een regulier evenement
voor met name onze jongere, verstandelijk gehandicapte gasten/zwemmers.
In 2018 was Fun Pop weer bijzonder geslaagd.
In september is onze Smikkelclub gestart met pinbetaling. Tot dan toe betaalden
veel gasten contant. Omdat het om relatief veel geld gaat hebben we, onder
meer uit veiligheidsoverwegingen, besloten contante betaling waar mogelijk te
vervangen door pinbetaling. Hiervoor is een mobiel pinapparaat aangeschaft.
Hoewel er aanvankelijk enige scepsis was over de haalbaarheid hiervan, blijkt de
praktijk een doorslaand succes.
Nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds gewenst, zowel ter vervanging van oud
gedienden als vanwege de ontwikkeling van ons gastenbestand.
Via de vacaturebank van het Servicecentrum vrijwilligerswerk Velsen proberen
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wij potentiële gegadigden te benaderen maar ook via ons Nieuwsblad, werving in
De Jutter en evenementen zoals de Jaarmarkt in Oud Velsen.
De verkoop van gebruikte kleding en textiel is onverminderd succesvol.
Dit is de belangrijkste bron van inkomsten van onze organisatie.
Daardoor kunnen wij ons vervoer voor een minimale bijdrage aanbieden maar
ook grotendeels onze activiteiten en evenementen bekostigen.

Kernactiviteiten en evenementen
Naast het ‘Handwerken’ en de ‘Soos’ behoren de ‘Bouquetgroep’ en de
‘Smikkelclub’ tot onze vaste, succesvolle activiteiten. Daarnaast mag zeker ook
het wekelijkse zwemmen voor gehandicapten in ‘De Heerenduinen’ niet
onvermeld blijven.
De ‘Dagtocht’, de ‘Vakantieweek’, de ‘Feestmiddag’ en de ‘Kerstviering’ stonden
ook in 2018 weer op het programma.
De locatie voor de vakantieweek in Vledder was wederom een schot in de roos.
Datzelfde gold voor de Kerstviering met omlijsting door The Christmas
Experience.
Ook voor de andere evenementen geldt dat wij proberen te vernieuwen en te
leren van de opgedane ervaringen.

Het vervoer
In het verslagjaar is het aantal vervoerde gasten min of meer stabiel gebleven.

Tot slot
Dankzij de grote groep vrijwilligers is het mogelijk om onze doelstellingen te
realiseren. Wij richten ons op de kwetsbare medemens. De inzet en
betrokkenheid van de medewerkers is bijzonder groot. Wij zijn hen daarvoor
bijzonder dankbaar.

Namens het bestuur van de Stichting OIG-IHD,
Kees Maas
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