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Bestuurlijk jaarverslag 2020 

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. 

Ook biedt de organisatie 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 

vrijwillige 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 door een zestal vrijwilligers. Deze post 

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.  

Tevens heeft de Stichting een legaat van een overleden gast mogen ontvangen. 

 

In het jaar 2020 zijn er ongeveer 180 vrijwilligers verbonden aan de organisatie 

en staan zo’n 600 gasten/donateurs ingeschreven. 

De bestuurssamenstelling 
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Het bestuur bestond op 1 januari 2020 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 
bevoegdheden die gekoppeld zijn aan hun verantwoordelijkheden.  

 

Voorzitter    Johan van Ikelen  

Secretaris    Aad Meiland 

Penningmeester   Nico Koers  

Vervoer    Henk Stutvoet 

Activiteiten en Evenementen Allen 

Algemeen bestuurslid  Ton Koehorst 

Algemeen bestuurslid   Gré Molenman    

 

De bestuursvergaderingen 

Het bestuur heeft in 2019 8 keer vergaderd op: 

6 januari   3 februari   2 maart  

8 juni    6 juli    3 augustus 

7 september   2 november    

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 2020 een bijzonder jaar.  

De Covid pandemie heeft onze stichting op diverse fronten getroffen. Als gevolg 

van deze pandemie hebben we medewerkers en gasten verloren. Alle activiteiten 

worden met ingang van maart gestopt. Tevens worden de gemaakte afspraken 

m.b.t. de dagtocht, de vakantieweek en de feestmiddag gecanceld  

Alle ondergrondse kledingcontainers zijn vervangen voor nieuwe bovengrondse 

containers. De kledingcontainers worden tussen de 3 en 6 keer per week worden 

geleegd, wat resulteerde tot een opbrengst van 300.000 kg kleding.  

Ook onze winkel is dit jaar gedeeltelijk gesloten geweest. Wel hebben 

medewerksters via websites de nodige verkopen kunnen realiseren. Dit is erg 

succesvol geweest en zal zeker worden gecontinueerd.  

Dit verslagjaar 2020 hebben weer gasten tot april gebruik gemaakt van ons 

vervoer en onze reguliere activiteiten en evenementen, veelal in combinatie met 

het vervoer van de stichting. Ook hierbij was de Covid pandemie de verstorende 

factoor. 
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Nieuwe medewerkers zijn nog steeds gewenst, zowel ter vervanging van oud 

gedienden als vanwege de ontwikkelingen binnen de stichting. 

Voor de Abeel: Huismeester  

Medewerkers voor schoonmaken op dinsdagmorgen  
Medewerkers voor keukendienst diverse dagen/avonden  

 
Winkel:   Winkelchef die het winkelteam wil aansturen. 
 

Kleding ophalers die één of meer ochtenden mee willen met de vrachtwagen. 
 

Redacteur/ PR persoon. Het zou welkom zijn als iemand mee helpt met het 
nieuwblad 1 x 3 maanden te maken en er voor zorgt dat OIG-IHD regelmatig 

met activiteiten positief in de kranten en regio TV verschijnt. 
 

Verder zijn natuurlijk vrijwilligers op vele plekken welkom, we kunnen er nooit 

genoeg hebben.  
 

Kernactiviteiten en evenementen 

 
Naast het ‘Handwerken’ en de ‘Soos’ behoren de ‘Bouquetgroep”  en de 
“Smikkelclub’ tot onze vaste, succesvolle activiteiten. Daarnaast mag ook het 
wekelijkse zwemmen voor gehandicapten in ‘De Heerenduinen’ niet onvermeld 

blijven.  
 

De ‘Dagtocht’, de ‘Vakantieweek’, de ‘Feestmiddag’ en de ‘Kerstviering’ stonden 
ook in 2020 weer op het programma. Helaas hebben we al deze activiteiten 
moeten cancelen. 

 

Het vervoer 
 
In het verslagjaar is het aantal vervoerde gasten voor het eerste kwartaal gelijk 

gebleven. Vanaf 1 april is het vervoer praktisch stil komen te liggen. Incidenteel 
werd er nog wel iemand naar de dokter of ziekenhuis gereden, maar alle pret 

ritjes zijn vervallen.  
 

Tot slot 

Dankzij de grote groep vrijwilligers is het mogelijk om onze doelstellingen te 

realiseren. Wij richten ons op de kwetsbare medemens. De grote inzet  en 

betrokkenheid van de medewerkers is bijzonder groot. Wij zijn hen daarvoor 

bijzonder dankbaar. 

 

Namens het bestuur van de Stichting OIG-IHD, 

 

Aad Meiland,      Johan van Ikelen, 

Secretaris       Voorzitter 


