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Voorwoord
Het achter ons liggende kalenderjaar 2021 was zeker niet gemakkelijk.
Opnieuw werd binnen Stichting de Overbrugging heel veel extra inzet gevraagd van alle vrijwilligers
maar ook van onze professionele krachten.
Wij waren wederom genoodzaakt tot twee maal toe de kringloopwinkel te sluiten door alle
maatregelen rond corona.
Dit was voor De Stichting een financiële strop, maar wat zeker zo erg was, wij misten op deze manier
weer de mogelijkheid om cliënten op een heel ontspannen manier te leren op tijd te komen en zich
te concentreren.
Ondanks dat, kan ik alleen maar mijn grote waardering uitspreken voor de enorme extra inzet welke
het afgelopen jaar is geleverd door onze vrijwilligers en professionele mensen.
De mensen van het zorgteam en de expeditie hebben op allerlei manieren geprobeerd voor onze
cliënten andere werkzaamheden te bedenken waardoor zij toch in hun genezingsproces voortgang
konden boeken.
Met veel dankbaarheid mogen wij nu vaststellen dat, dankzij de inzet van velen maar zeker ook van
onze cliënten, met regelmaat cliënten De Stichting verlaten met een betaalde baan.
Ook in het jaar 2021 bleek weer dat veel cliënten die zich bij ons meldden, of door de Gemeente HW
of door regionale zorginstellingen, al vaak een heel traject achter de rug hadden en vaak waren gaan
behoren tot de zorgmijders.
Het vertrouwen van sommige cliënten in de hulpverlening is vaak heel laag en de mensen van het
zorgteam hebben dan ook een behoorlijke tijd nodig om hun vertrouwen te winnen.
Heel blij zijn wij dan ook met de hulpverleners van diverse regionale instellingen die onze mensen
van de zorg bijstaan en behulpzaam zijn in het gehele proces dat zij en wij tezamen met de client
doorlopen.
In het afgelopen jaar is er door diverse bestuursleden en projectontwikkelaars veel werk verzet om
een nieuwe locatie te vinden voor onze huidige locatie aan de Margrietstraat 2. Immers, deze locatie
moeten wij in het jaar 2023 opleveren. In 2021 is dit nog niet gelukt maar wij hebben er alle
vertrouwen in dat dit zeker zal gaan lukken.
Petje af voor alle inspanningen op dit gebied in het afgelopen jaar.
Het allerbelangrijkste van het afgelopen jaar is de niet aflatende nabijheid, zorg en hulp geweest van
onze Hemelse Vader. In 2021 werd er niemand uitgenodigd om namens de Stichting in kerken,
business clubs, groepen binnen kerken en gemeenten, dan wel op scholen te gaan spreken.
Begin december was het bedrag van de ontvangen giften dan ook heel laag.
In de laatste maand van het jaar mochten wij echter totaal onverwachts toch nog grote en kleine
giften in ontvangst nemen, van kerken, bedrijven en particulieren.
Zo konden wij het jaar ondanks alle problemen gunstig afsluiten.
Voor het nieuwe jaar hebben wij weer veel nieuwe plannen en ideeën. Deze mogen wij in gebed bij
de Heer brengen en Hem vragen om wijsheid.
Daardoor kunnen wij met dankbaarheid terug kijken op 2021 en mogen wij het nieuwe jaar 2022 met
vertrouwen tegemoet gaan.
Namens het bestuur,
Arie van Pelt
Voorzitter
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Organisatie
Visie
Onze visie is: “Mensen een plek geven ter overbrugging naar structuur in hun leven en er te zijn als er
(bijna) niemand meer voor hen is.” Gedreven door de liefde van Jezus Christus.
Doelstelling
Stichting De Overbrugging wil hulp en onderdak verlenen aan iedereen die door allerlei
omstandigheden is vastgelopen in zijn of haar leven. Stichting de Overbrugging heeft als doel het
bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten en het verbeteren van hun
maatschappelijke positie en gezondheidssituatie. Stichting de Overbrugging wil een leefklimaat
creëren van rust, structuur en veiligheid. Het is een tussenstation van waaruit mensen, als zij daaraan
toe zijn, kunnen terugkeren naar de samenleving.
Doelgroep
Stichting de Overbrugging wil opvang en onderdak bieden aan iedereen die is vastgelopen. Voor
anderen wordt ambulante hulp geboden. De problematiek kan zeer divers zijn en kan gepaard gaan
met onder meer de volgende problemen:
•
psychische problemen;
•
financiële problemen;
•
relatieproblemen;
•
geestelijk, of lichamelijk misbruik;
•
huisvestingsproblemen;
•
gebrek aan dagbesteding.
Identiteit
Stichting de Overbrugging heeft een christelijke identiteit. Dit houdt in dat een gedeelte van de
medewerkers zich gemotiveerd weet door dit fundament. Dit betekent ook dat de leefsfeer in de
woonvoorziening ingekleurd is door aan de identiteit gerelateerde waarden en normen.
De levensovertuiging van de cliënt speelt echter geen rol bij het aannamebeleid. De christelijke
identiteit betekent niet dat andersdenkenden worden buitengesloten, maar benadrukt echter
veeleer de openheid naar anderen toe.
Werkwijze
De zorgverlening van Stichting de Overbrugging richt zich op de opvang en zorg. In diverse
voorzieningen van Stichting de Overbrugging kunnen jongeren tijdelijk worden opgevangen om
zelfstandig te wonen met lichte begeleiding. Jongeren krijgen een zorgovereenkomst aangeboden
inclusief een bijdrage voor het bewonen van een kamer. De hulpvraag van de cliënt bepaalt de inzet
van zorg die nodig is.
Vrijwilligers
Het meeste werk binnen Stichting de Overbrugging wordt verricht door een grote vaste groep
vrijwilligers. Hiertoe behoren ook professionele krachten die hun werkzaamheden binnen de
Stichting als vrijwilliger verrichten. Elke week heeft de Stichting vele vrijwilligers nodig om alle
werkzaamheden uit te kunnen voeren. Aan alle vrijwilligers heel veel dank. Sinds 2017 werken in het
zorgteam behalve vrijwilligers met een zorg achtergrond ook een aantal professionele betaalde
krachten. Graag willen wij hun contracten met het oog op hun inbreng vergroten, helaas is dit
financieel niet mogelijk.
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Zorg
Algemeen
2021 stond, net als het jaar ervoor, in het teken van corona. Ook bij de Overbrugging zijn
maatregelen ingezet tegen verspreiding van het virus: Bij de opvanglocaties bleven de verscherpte
huisregels van kracht, het briefadres contact moest met gepaste afstand. De ambulante gesprekken
hebben zoveel mogelijk doorgang gehad, zij het meer dan anders via de moderne hulpmiddelen. Bij
leer/werken was er ook zo min mogelijk contact, o.a. bij het ophalen van spullen bij mensen thuis.
In de zomer was er de versoepeling waar velen naar uit zagen, maar in het najaar bleken de
maatregelen helaas opnieuw nodig. Ook vorig jaar zijn er geen coronagevallen bij de Overbrugging
gesignaleerd.
Over het algemeen zien we een lichte toename van de hulpvragen op de verschillende gebieden
waar de Overbrugging actief in is.
Wat betreft de ontwikkelpunten is er in 2021, in tegenstelling tot 2020, minder gedaan dan van
tevoren gedacht in het verder professionaliseren van de organisatie. Dit komt door de coronacrisis,
toenemende hulpvraag en uitval van medewerkers. Er is gefocust op de primaire functie zodat dit
doorgang zou blijven vinden en er is gekeken hoe dit op lange termijn op te vangen.
Over het algemeen kan gezegd worden dat de visie van Stichting de Overbrugging heeft gezorgd dat
de organisatie zich heeft ontwikkeld naar een eigen rol en positie in het Hoeksche Waardse
zorglandschap. Dit is geen doel op zich; het helpen van mensen in nood staat voorop en dat zal
blijven. Wel brengt dit met zich mee dat er afstemming met partnerorganisaties noodzaak blijft om
samen een meerwaarde te vormen in het plaatselijke hulpaanbod, en dat is afgelopen jaar dan ook
opnieuw gedaan. Met de gemeente Hoeksche Waard. Afgelopen jaar is er opnieuw gekeken hoe
deze, vanuit haar rol, Stichting de Overbrugging kan faciliteren in haar maatschappelijke functie.
Financiële ondersteuning en afspraken over kaders van de te leveren zorg en over de samenwerking
met de diverse afdelingen zijn hierin voorbij gekomen. Dit jaar is er verder ingezet om bij intensieve
begeleiding van cliënten ook intensiever samen te werken met de bijbehorende hulporganisatie door
middel van onderaannemersovereenkomsten. Al met al is er vooruitgang geboekt in de
samenwerking met externen, een van de ontwikkelpunten voor 2021.
Een ander ontwikkelpunt is de doorstroming vanuit de opvang naar een eigen woning. Meer dan
voorheen is dit een breed probleem gebleken in de samenleving en ook voor onze doelgroep. In de
Hoeksche Waard is Flexwonen in ontwikkeling, waar mensen die een opstapje nodig hebben op weg
naar een huurhuis, gebruik van kunnen maken. Enkele cliënten van Stichting de Overbrugging
hebben hier gebruik van kunnen maken. Desondanks zien we dat de doorstroming een lastig punt
blijft en alle inzet blijft nodig om tot een eigen woning te komen.
Een kort overzicht van 2021 in cijfers:
Aanmeldingen
79

Wonen
36

Briefadres
18

Ambulant
21

Leer/werken
5

Niet verder in zorg
19
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Het zorgteam

Wonen
Sinds 2016 zijn er drie opvanghuizen met totaal 20 kamers, waaronder drie zogenaamd crisiskamers
waar mensen voor een termijn van enkele weken opgevangen kunnen worden. Afgelopen jaar is er
door wisselende cliënten het gehele jaar gebruik gemaakt van de reguliere kamers en enkele keren
van een crisiskamer.
De begeleiding is er onder andere om het evenwicht in de bewonersgroep te vinden. Als de
begeleiding niet op locatie is wordt de veiligheid onder andere gewaarborgd door cameratoezicht in
de openbare ruimtes. Aangezien de afgelopen jaren de problematiek is verzwaard, is het in 2021
meerdere keren nodig geweest om als begeleiding bij te sturen, en het is voorgekomen dat dit leidde
tot overplaatsing intern en een externe overplaatsing.

Ambulant en Stay Clean
Ook in 2021 tijdens de corona crisis werd er ambulante zorg verleend. Het aantal cliënten is daar
altijd heel wisselend maar schommelt altijd rond de 15 personen. Bij de ambulante zorg komen vaak
ook de kort lopende hulpvragen terecht. Door de nauwe samenwerking die de afgelopen jaren met
een aantal regionale instellingen is ontstaan worden ook ambulante cliënten steeds sneller
doorverwezen.
Vaak hebben ambulante cliënten een enorme behoefte aan een gesprek. Iemand die er is op de
momenten dat zij dit nodig hebben. Zo zijn er ambulante cliënten die wekelijks langs komen, dan wel
eens in de maand en er zijn er die alleen contact opnemen en afspreken op momenten dat zij dit
nodig hebben. De wetenschap dat zij kunnen bellen is vaak al voldoende voor hen om hen op een
goede manier te laten functioneren in de huidige samenleving. Regelmatig kloppen ook ouders aan
om hulp te vragen rondom problematiek met hun kinderen, dit zijn over het algemeen korte
trajecten. Het advies dat wij geven is voor hen voldoende. Zo niet dan worden zij door verwezen naar
een van de regionale instellingen.
In 2021 werd er weer regelmatig hulp gevraagd op het gebied van de financiën. Samen met de client
wordt eerst in kaart gebracht waar de oorzaak van de problematiek ligt en daarna gekeken welke
mogelijkheden er zijn om uit de problemen te komen, dit kunnen adviezen zijn van bewind-voering
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of schuldhulp verlening dan wel dat de Stichting samen met de client betalingsregelingen gaat treffen
met de schuldeisers. Dit laatste gebeurt alleen als de schulden beheersbaar zijn. Bij alle trajecten
wordt de client ondersteund bij de aanvraag.
In overleg met de gemeente Hoeksche Waard is Stichting de Overbrugging ook voor een aantal
personen briefadres. In samenwerking met de gemeente is hiervoor een speciaal formulier opgesteld
met de voorwaarden waaraan de client zich moet houden. Door cliënten een postadres aan te
bieden kan worden gestart met het aanvragen van een uitkering alsmede met het in kaart brengen
van de lopende schulden, en het zoeken van werk of inzet bij de Sociale werkvoorziening. Ook komt
het regelmatig voor dat mensen dreigen hun baan te verliezen omdat zij niet bij de Burgerlijke Stand
op een adres staan ingeschreven.
Vanzelfsprekend komt het ook voor dat er voor gekozen moet worden de ambulante hulpverlening
te stoppen. Cliënten die niet mee willen werken en zich niet aan de regels willen houden krijgen een
gesprek waarbij wordt aangegeven dat er van uit Stichting de Overbrugging niet langer
mogelijkheden zijn om hen te ondersteunen indien zij geen andere houding aannemen. Dit laatste
kan voorkomen als de problematiek van de client erg heftig is en hij of zij niet wil kiezen voor een
verbeteringstraject.
Van oudsher organiseert Stichting de Overbrugging Stay-clean avonden. Door de bekende
maatregelen zijn deze afgelopen jaar helaas niet doorgegaan. Wel is er contact onderhouden met de
deelnemers.

Leer / werken traject
Het leer/werken traject bestond in 2021 vooral uit het team dat in de expeditie van de kringloop
helpt. Dit kan zowel vanuit onder-aanneming of als vrijwilliger op zoek naar een vaste baan, in
afstemming met het betrokken werkbedrijf. Voor de cliënt geeft dit dagritme structuur en fysieke
gewenning aan het soms na lange tijd weer actief te zijn. We zien er naar uit dat enkelen door
kunnen stromen naar de arbeidsmarkt.
Een cliënt maakt 2 dagdelen per week gebruik van de creatieve dag invulling. Er waren dit jaar geen
deelnemers voor het aanbod taalondersteuning.

Briefadressen
Sinds enkele jaren biedt de Overbrugging briefadressen aan degenen die dit nodig hebben. In
samenwerking met de gemeente Hoeksche Waard zijn hier kaders voor opgesteld. Een briefadres is
altijd een tijdelijk overbrugging naar een vaste woonsituatie en wordt in principe afgegeven voor een
half jaar door de gemeente. Het is mooi om te zien dat degenen die hier gebruik van maken,
regelmatig, op het moment dat ze er zijn, met vragen komen waar we ze mee kunnen helpen of
gewoon een praatje om even het hart te luchten.
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Zorgteam
Het zorgteam bestond in 2021 aanvankelijk uit 5 medewerkers: Drie begeleiders, een persoonlijk
begeleider en een gecombineerde manager. Een persoonlijk begeleider stuurt het team aan. De
persoonlijk begeleider heeft het team helaas verlaten.
In het laatste kwartaal hebben we te maken gehad met interne verminderde aanwezigheid. Dit
versterkte de noodzaak dat er nieuwe aanwas nodig is. Deze is gezocht en gevonden in de vorm van
uitbreiding van het team. In het begin van 2022 zullen de taken en rollen opnieuw verdeeld worden.

Ontwikkelpunten
Stichting de Overbrugging wil zich ook in 2022 blijven professionaliseren. Verder vormgeving en
structurering hiervan door het uitwerken van beleid en protocollen voor zover dat niet is gedaan. Dit
blijft daarom een ontwikkelpunt voor 2022. De gebieden die hierin zijn benoemd zijn de in- en
uitstroom, agogisch klimaat, kwaliteit en medewerkers. Waar aanpassing vereist is door nieuwe
ontwikkelingen, zal dat worden meegenomen.
Op het gebied van doorstroming zullen zaken, gezien de ontwikkelingen in de huizenmarkt, scherper
neergezet moeten worden. Dit vereist een groter beroep op de motivatie en actie vanuit de cliënt,
net als dat het maken van goede afspraken onder andere over de ondersteuning van Stichting de
Overbrugging hierin belangrijker worden. Dit zal in 2022 verder uitgewerkt en geïmplementeerd
worden.
Tenslotte is er, door interne en externe ontwikkelingen, de noodzaak om als organisatie na te denken
over in welke richting Stichting de Overbrugging zich wil ontwikkelen. Het is nodig om een stip op de
horizon te zetten zodat duidelijk is in welke richting de organisatie zich moet ontwikkelen en hoe dit
vorm te geven onder andere in de zorg. Het bestuur zal hier, uiteraard in nauwe interne en externe
samenwerking, het voortouw in nemen en komend jaar zal dit verder vorm krijgen.
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Kringloopwinkel
De kringloopwinkel van Stichting de Overbrugging is nog steeds een van de belangrijkste pijlers
binnen de Stichting. Zonder de meer dan geweldige inzet van alle vrijwilligers zou de Stichting haar
werk zelfs niet kunnen verrichten.
Immers een groot gedeelte van het geld dat nodig is om de salarissen van de zorgmedewerkers te
betalen en de overige kosten te dekken, komt uit de opbrengst van de winkel.
Gelukkig was de omzet van de winkel goed op de momenten dat de winkel open mocht zijn, al was
2021 net als 2020 wel een heel moeilijk jaar. Door de coronamaatregelen moesten wij in het
afgelopen jaar twee maal de winkel voor een bepaalde periode sluiten.
Dit was voor Stichting de Overbrugging, net als voor alle ondernemers in Nederland een grote schade
post. Temeer omdat we ook geen gebruikte goederen konden ontvangen.
Maar ook onder de moeilijke omstandigheden bleef in het afgelopen jaar de inzet van de vrijwilligers
in de winkel, en de mensen op de afdeling expeditie enorm groot.

Door de leden van het Management Team werd in overleg met de vrijwilligers steeds weer opnieuw
gezocht naar mogelijkheden om op een veilige manier binnen de corona regels te werken. Door hun
inzet voelden de bezoekers in de winkel zich volkomen veilig.
Juist in het afgelopen jaar vol moeilijkheden, waar ook (langdurig) zieken onder de vrijwilligers
waren, bleef voor elke vrijwilliger staan: ‘wij doen dit om onze medemens te kunnen helpen’.
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Horeca
Onder leiding van de beheerster Ina Vink worden diverse ruimten in de locatie regelmatig verhuurd
voor een verjaardagfeest, vergadering, kerkdiensten, Bijbelstudies, en dergelijke.
Daar kwam in het afgelopen jaar weinig van terecht door de pandemie.
Gelukkig kon de Stichting een van de zalen vanaf oktober vijf dagen per week verhuren aan een van
de regionale zorginstellingen en sinds oktober 2020 is zaal 1 voor 5 dagen per week verhuurd aan
een zorginstelling.
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Ondersteunend
ICT en zakelijk 2021
Een terugblik op het afgelopen jaar is altijd een beetje
speciaal.
Immers ben je altijd geneigd vooruit te kijken en te
werken aan plannen voor in de (nabije) toekomst.
Terugblikken levert leermomenten op en zeker ook
vertrouwen voor de toekomst.
Kijkend naar de Overbrugging op zakelijk en ICT gebied is het relatief rustig geweest: Er zijn geen
grootschalige aanpassingen te noteren (behoudens een nieuwe vaatwasser) op de materiele en/of
IT-zaken.
Zeer dankbaar zijn we voor de komst van Dirk Goudswaard.
Met zijn inzicht en kennis is de Stichting een grote stap vooruit aan het zetten. Bovendien is Dirk een
zeer aangename persoon in de omgang, kortom, voor de Stichting een aanwinst!
Wat ons natuurlijk erg bezighield is de zoektocht naar nieuwe accommodatie. Gesprekken met
vertegenwoordigers van nieuwe mogelijkheden, oude contacten raadplegen enz.
Uiteindelijk is geschikte locatie gevonden ter vervanging van de kringloopwinkel.
Dhr. J. Schep is bereid gevonden het proces om deze locatie te verwerven op zich te nemen, zonder
hiervoor kosten in rekening te brengen.
Dit wordt uiteraard ten zeerste gewaardeerd en dank hiervoor!!
2022 zal een intensief jaar worden om e.e.a. verder in te vullen.
Verder heeft Debby ons helaas verlaten maar hebben we gelukkig aan het eind van het jaar Jaimy
Eenkhoorn kunnen verwelkomen als nieuwe zorgfunctionaris.

Allereerst de ICT:
In verband met uitbreiding personele bezetting is een extra werkplek ingericht.
Verder laat de stabiliteit van de diverse camera systemen wel wat te wensen over. We zullen dit
binnenkort oppakken om het te verbeteren. Een goed werkend systeem is essentieel voor het goed
functioneren van het zorgteam.

Zakelijke aspecten:
Covid-19 heeft wederom een sterke wissel getrokken op de omzet en gelukkig kon dit deels
gecompenseerd worden door betere zaalverhuur.
Heel fijn is het om te melden dat er aan het eind van het jaar nog flinke meevallers te noteren zijn:
Een extra bijdrage van de gemeente Hoeksche Waard om het tekort te kunnen dekken en ook
diverse (einde-jaars) giften van verschillende instanties en personen.
Het kunnen benutten van onderaanneming brengt de Stichting ook verder in de bijdrage tot de
kosten voor Zorg.
Gesprekken met de Gemeente HW om Stichting de Overbrugging ook financieel bestendig te maken
voor de (nabije) toekomst lopen voorzichtig positief. Tijd en overleg is er verder nodig om dit uit te
bouwen. Het vertrouwen over en weer is er in ieder geval zeker!
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Tot slot:
We kijken terug op een bijzonder jaar, in veel opzichten, maar dankbaar weten we ons iedere keer
gedragen door veel gebed en steun van de vele vrijwilligers en mooie mensen die om ons heen staan
en het werk van de Overbrugging van harte steunen.
Hartelijke groet
Johan Witteveen
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Bestuur
Het bestuur van Stichting de Overbrugging is belast met het vaststellen van beleid en toezien op de
dagelijkse gang van zaken van de stichting en het beheer van en de beschikking over het vermogen
van de stichting binnen de grenzen van haar doelstelling. Ook vertegenwoordigen zij de Stichting
naar buiten toe. Het bestuur vergadert eenmaal per maand.
Als bestuur merken we dat de zorg die wij als Stichting de Overbrugging verlenen een bijzondere
manier van zorg verlenen is. Onze flexibiliteit is daarbij kenmerkend. Ook de Kringloopwinkel met al
haar facetten die deze flexibele zorg mogelijk maakt heeft duidelijke sturing nodig.
De takenverdeling binnen het bestuur is ongewijzigd. De vraag die vorig jaar ook in het verslag
gesteld is blijft van toepassing; Wie zijn wij en wie willen wij als Stichting de Overbrugging zijn en wat
onderscheidt ons? Een rode draad die we continue blijven toetsen. Belangrijke elementen van de
zorg en Kringloop, speerpunten voor de komende tijd en de structuur van de Stichting zijn daarbij
besproken en vastgesteld. Deze lijn willen we als Stichting de Overbrugging vasthouden met de
nadruk nog steeds op kwaliteit en stabiliteit.
Belangrijke eigenschappen van onze zorg:

Speerpunten voor de komende jaren:
•
•
•

•

Samenwerkingsverbanden onderhouden (netwerk verstevigen, passende
samenwerkingsverbanden uitbreiden en huidige versterken),
Intensivering dagbesteding (houtbewerken, onderhoud
gebouwen, onderhoud tuin, reparatie apparaten),
Interne structuurontwikkeling (Organisatiestructuur, dit
ook duidelijk op papier zetten. Functieomschrijvingen
maken en vrijwilligers hierin in wijsheid meenemen),
Continuïteit vrijwilligers (in het bijzonder belangrijk voor het zorgteam).

Door de continuïteit in het zorgteam is er meer stabiliteit gekomen met name voor de cliënten
wat een positieve uitwerking heeft. Bij de kringloop zijn er in 2018 wat aardverschuivingen
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geweest die door inzet van alle (oude) vrijwilligers maar ook door aanvulling van diverse nieuwe
vrijwilligers fantastisch zijn opgevangen.
Op 1 januari 2021 bestaat het bestuur uit zes personen:

Naam

Functie/aandachtsgebied

1. De heer A. (Arie) van Pelt

3. Dhr. D. (Dirk) Goudswaard

Voorzitter
Ambulante Zorg & Public Relations
Vicevoorzitter
Ondernemerschap & ICT beheer
Algemeen bestuurslid

4. De heer M.W. (Marcel) Prins

Penningmeester

5. Mevrouw J.G (Hanneke) Olthof

Manager Zorg & Wonen

2. Dhr. J. (Johan) Witteveen

6. Mevr. M.H. (Marjan) van der Velden – Bestuurssecretaresse / notuliste
Meertens
7. Vacant
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Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht werkt volgens de Zorgbrede Governance Code 2010 en hanteert het principe
van ‘pas toe of leg uit’. Ten behoeve van het functioneren en de bevoegdheden van de Raad van
Toezicht vigeert het Reglement Raad van Toezicht. Dit reglement is gebaseerd op de genoemde
Zorgbrede Governance Code.
De Raad van Toezicht helpt de organisatie in haar missie, doelen, plannen en om interne werkwijzen
naar een steeds hoger niveau te brengen. De Raad van Toezicht doet dit door zo constructief-kritisch
mogelijk toezicht te houden, en door soms advies te geven. De leden houden daarbij rekening met
het maatschappelijk belang van Stichting De Overbrugging, onze cliënten en vrijwilligers. De
verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij het bestuur.
De vigerende statuten en het reglement van de Raad van Toezicht regelt de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht ook in relatie tot het bestuur. De Raad van Toezicht
kent een jaarlijkse vergadercyclus met onder andere als vaste onderwerpen de behandeling van de
strategische koers, het jaarplan met de begroting en het jaarverslag met de jaarrekening.
De leden van de Raad van Toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun
lidmaatschap van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen
honorering. Daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen zij declareren. Er is geen sprake van enige vorm
van belangenverstrengeling tussen leden van de Raad van Toezicht en de organisatie.
Ten aanzien van het jaar 2021 vergaderde de Raad van Toezicht 4 maal. In deze vergaderingen
kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Corona en de gevolgen van de opeenvolgende overheidsmaatregelen.
2. Personele problemen als gevolg van langdurige ziekte en vertrek van medewerkers.
3. Bespreken en goedkeuren van Jaarverslag en -rekening 2020 in aanwezigheid van de accountant
4. Zoektocht naar een nieuwe locatie ter vervanging van het huidige Thomascentrum en de daarbij
behorende kaders bij eventuele aankoop en financiering van onroerend goed.
Gegevens leden Raad van Toezicht:
Naam en geboortedatum van toezichthouder

J.M. Oostveen (m) / 17-06-1946

Functie

•

Functies en relevante nevenfuncties

Voormalig directeur Woningcorporatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Bestuurslid St. Odensehuis Hoeksche Waard
Aandachtsgebieden

Leiderschap/strategisch
management/governance

Naam en geboortedatum van toezichthouder

Drs. A.J. Wijnmaalen (m) / 28-07-1950

Functie

Vicevoorzitter Raad van Toezicht

Functies en relevante nevenfuncties

Gepensioneerd radiotherapeut-oncoloog
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Aandachtsgebied

Zorg

Naam en geboortedatum van toezichthouder

Mr. E.P. Klop (m) / 21-03-1976

Functie

•

Functies en relevante nevenfuncties

Fiscalist en als partner verbonden aan Visser &
Visser Accountants-Belastingadviseurs

Aandachtsgebieden

Juridisch en financiën

Lid Raad van Toezicht; secretaris

Rooster van aftreden
Leden van de Raad van Toezicht worden voor vier jaren benoemd en zijn éénmaal herbenoembaar
voor vier jaren. Het volgende rooster is vastgesteld:
Naam

jaar van aftreden

herbenoembaar
in jaar van aftreden

J.M. Oostveen

2024

Ja

Drs. A.J. Wijnmaalen

2024

Nee

Mr. E.P. Klop

2025

Nee

Eind 2020 is de heer Oostveen toegetreden tot de Raad van Toezicht in de functie van voorzitter. De
heer Klop is in het verslagjaar herbenoemd voor een periode van 4 jaar
De Raad van Toezicht is, ondanks de moeilijke omstandigheden uitermate tevreden over de bereikte
resultaten in 2021. Veel cliënten hebben weer de zorg van Stichting de Overbrugging mogen
ontvangen.
Zoals al eerder gememoreerd heeft Corona ook in 2021 weer haar stempel gedrukt op het
functioneren van de Overbrugging en dan met name onze kringloopwinkel als belangrijkste
inkomstenbron. Na een moeilijk eerste halfjaar liet de winkelomzet in de loop van 2021 weer een
duidelijk herstel zien.
Ook kwam in 2021 het aspect veiligheid weer aan de orde. Door langdurige ziekte en vertrek van
medewerkers kwam hier eind 2021 weer extra druk op te staan.
Dankbaar zijn wij ook voor de belangeloze inzet van zovelen betrokken bij de Stichting en ook de vele
instellingen en personen voor hun giften.
Gezien de zorg- en financiële resultaten over 2021, dit ondanks de druk hierop door de terugval in de
inkomsten uit de kringloopwinkel, zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.

J.M. Oostveen
Voorzitter Raad van Toezicht
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Bijlage 1 Organogram en indeling verantwoordelijken teams
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Bijlage 2 Staat van baten en lasten over 2021

18

