
Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering van Nei Naoberschap Gees, op  

11-04-2019, in De Zwerfkei. 

Aanwezig: 20 leden en vrijwilligers en 5 bestuursleden, 14 personen zijn met kennisgeving afwezig. 

 
 
Opening en welkom door de voorzitter 
Hans heet iedereen welkom en geeft aan dat Gees een dorp is waar we trots op kunnen zijn, een 
dorp waar veel gebeurt en waar altijd weer nieuwe initiatieven ontwikkeld worden, zoals de 
activiteiten van o.a. Gees Verbindt en recent de vele inwoners die glasvezel hebben omarmd. Gees 
Verbindt organiseert op 5 juni een Tourtocht naar Zuidwolde, voor mensen die zelf niet meer zo 
makkelijk zoiets ondernemen. Hij roep iedereen op in de eigen omgeving mensen te stimuleren 
hieraan deel te nemen. We gaan met auto’s, mensen kunnen thuis opgehaald worden door 
vrijwilligers.  
 
Berichten van verhindering 
Berichten van verhindering voor deze bijeenkomst zijn ontvangen van: Olf Bos, Mieke Venhorst, 
Herman Kamminga, Bep Bram, Thea Goudberg, Marjolein vd Zwaard, Roel Fleurke, Janny en Gerrit 
Plas, Rika en Hans Lahuis, Jetty en Rudy Remmelts. Van het bestuur is Siny Vink verhinderd i.v.m. 
verplichtingen voor haar werk. 
 
Notulen ledenvergadering Nei Naoberschap Gees van 18 april 2018 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen.  

• N.a.v. de notulen vertelt Hans Meijer dat de Regiobank inmiddels de kosten heeft verhoogd 
en nu net zo duur is als de RABO-bank, overstappen heeft geen zin. Aad geeft aan dat we dat 
ook niet doen voorlopig, het is veel moeite voor slechts een kleine besparing. 

• Hans: Voor het DUO-fietsen zijn geen aanmeldingen bij Nei Naoberschap binnen gekomen. Er 
blijken wel groepjes te zijn gevormd in Sleen en Oosterhesselen (zij pikken ook wel mensen 
uit Gees op!) en ook de Herbergier in Gees heeft een groepje (kennelijk met eigen bewoners, 
fietsen en vrijwilligers).  

• Met levensverhalen zijn we nog niet begonnen. Wel worden er binnen kort interviews 
gehouden door Bep Braam, met zowel hulpvragers (die hebben aangegeven dat ze daar wel 
aan mee willen werken) en vrijwilligers (idem). Wellicht kan daar iets met levensverhalen uit 
voortvloeien. De interviews zullen worden geplaatst in de Dorpsvlegel.  

 
Jaarverslag Nei Naoberschap 2018, inhoudelijk 
Henny geeft een korte samenvatting van het jaarverslag, waar Nei Naoberschap in het afgelopen jaar 
mee bezig is geweest en hoeveel en welk type hulpvragen er zijn binnengekomen.  
Er wordt gevraagd naar een voorbeeld van een hulpvraag waar eventueel wel vrijwilligers voor te 
vinden zijn, maar die misschien niet echt bij Nei Naoberschap past. Voobeeld: het kan bv. gaan om 
een incidentele klus waarbij eenmalig veel menskracht nodig is. Of Nei Naoberschap daar iets mee 
kan en wil hangt mede af van de persoonlijke omstandigheden van de hulpvrager.  
N.a.v. van de nieuwe privacywetgeving wordt gevraagd of wij allerlei gegevens moeten vastleggen 
over inhoud en aantallen hulpvragen. Daartoe zijn we niet verplicht, maar Nei Naoberschap doet dit 
beperkt, om aan te kunnen geven wat de resultaten zijn van ons werk. We komen hierop terug bij 
het punt: Nei Naoberschap als pilot.  
Bert Biesbroek, redacteur van de Dorpsvlegel, geeft aan dat hij graag een foto van de bijeenkomst wil 
maken voor de Dorpsvlegel, maar gezien de nieuwe privacywet daar toestemming voor nodig heeft 
van de aanwezigen. Niemand maakt bezwaar.   
 
 



Financieel Jaarverslag Nei Naoberschap 2018/ kascommissie 
Het financieel verslag ligt op tafel en Aad geeft een toelichting: we krijgen voor het dekken van de 
kosten van Nei Naoberschap nog geen geld van Plaatselijk Belang (b.v. van opbrengst oud papier), 
maar zijn in gesprek met de gemeente over structurele financiering (zodat we geen contributie 
hoeven te heffen). Voor dit jaar is de contributie weer op € 0,00 gesteld, want we hebben € 1500,-- 
subsidie gekregen van de gemeente, maar daar moeten we wel wat extra’s voor doen (zie punt: Nei 
Naoberschap als Pilot). Voorlopig zal per jaar de contributie worden vastgesteld, afhankelijk van de 
reactie van de gemeente op ons subsidieverzoek.   
Iedereen gaat akkoord met het financiële verslag en de penningmeester wordt decharge verleend 
door de kascommissie Hans Meijer en Mariëtte Zijderlaan. Jaarlijks wisselt het oudste lid van de 
kascommissie: Hans gaat eruit, we vragen reserve lid Gerrit Plas hem op te volgen. Hij gaat akkoord 
en als nieuw reserve lid geeft Bert Oosterga zich op.  
 
Financiele ontwikkelingen/ Nei Naoberschap als pilot 
Omdat Nei Naoberschap door de inzet van vrijwilligers geld bespaart voor de overheid zou het goed 
zijn als die overheid daar iets tegenoverstelt in de vorm van een structurele subsidie (shared savings). 
De gemeente staat daar niet onwelgevallig tegenover, maar het gesprek is nog gaande. Mocht dat 
voor elkaar komen, dan wil de overheid wel weten welke resultaten we bereiken met Nei 
Naoberschap, waarvoor beperkte registratie nodig is. Verder wil de gemeente graag dat wij onze 
motivatie om Nei Naoberschap te beginnen, onze werkwijze en ervaringen op schrift stellen, zodat 
dit overdraagbaar is naar andere dorpen in de gemeente. We gaan daarvoor een klein boekje of iets 
dergelijks maken (dat door de gemeente wordt uitgegeven) waarin deze gegevens en de daarbij 
behorende documenten over de werkwijze worden opgenomen. Daarnaast onze resultaten in de 
vorm van jaarverslagen, en wellicht kunnen ook de te houden interviews hieraan een bijdrage 
leveren.  Aan het eind van het jaar moet dit klaar zijn. De gemeente zal dit dan toesturen aan de 
verschillende dorpen. Belangstellende dorpen kunnen bij de opzet van een soortgelijk project 
rekenen op ondersteuning en voorlichting van Nei Naoberschap Gees.  
 
Samenwerking met Zwinderen 
Zwinderen heeft al belangstelling getoond voor de opzet van een Nei Naoberschap project. We zijn 
als bestuur al enkele keren op gesprek geweest bij Plaatselijk Belang Zwinderen, en Siny en Henny   
hebben op een bijeenkomst voor de dorpsbewoners verteld hoe we het in Gees hebben aangepakt 
en hoe het hier werkt.  Plaatselijk Belang Zwinderen zal ook deur aan deur informatie verspreiden 
het dorp hierover voor te lichten, de belangstelling te peilen en vrijwilligers te werven.  
Zwinderen kan kiezen of ze een volledig zelfstandig project willen opzetten, met een eigen bestuur, 
of onder het bestuur van Gees willen opereren, maar dan met een ‘afdeling Zwinderen’. Dan zal het 
bestuur versterkt worden met enkele bestuursleden afkomstig uit Zwinderen. Hun voorkeur gaat uit 
naar het laatste.  
Voor het eventueel samengaan van Gees en Zwinderen in één Nei Naoberschap project is de 
toestemming nodig van deze ledenvergadering. Vanuit de leden komt de vraag of men in Zwinderen 
dan wel eigen vrijwilligers zoekt. Antwoord bestuur: dat is wel een voorwaarde, want om een goede 
koppeling te kunnen maken moet de vrijwilliger passen bij de vraag en de persoon van de hulpvrager, 
en daarvoor moet je elkaar wel kennen. Ook rijst de vraag hoe dat dan moet met de telefoon. 
Daarover hebben we nog niet nagedacht, de praktische uitwerking komt later. Suggestie; je kunt 
eventueel werken met een keuzemenu (in het Drents?) De ledenvergadering gaat akkoord om met 
Zwinderen in zee te gaan en dit verder uit te werken.  
 
 

Pauze 
 
 



Na de pauze verzorgt Jan Broekema van Maatschappelijk Welzijn Coevorden een PowerPoint-
presentatie over Mantelzorg, waarin o.a. naar voren komt dat wetenschappelijk onderzoek heeft 
aangetoond dat zeker één op de vijf personen mantelzorgtaken vervult.  Mantelzorger zijn is een 
zware taak, en iets anders dan vrijwilligerswerk, waar je zelf voor kiest. Mantelzorger zijn overkomt 
je: het kan gebeuren dat je partner, je kind, of je ouders of zelfs je buren niet meer alles zelf kunnen 
en daarbij hulp van iemand uit hun omgeving nodig hebben. Om dat te kunnen volhouden moeten 
mantelzorgers ook goed voor zichzelf zorgen, maar daar denkt men vaak niet aan of men wil niet 
klagen: het is vanzelfsprekend dat je dat doet. Het is daarom belangrijk dat ook naar het welzijn van 
de mantelzorger wordt gevraagd en dat daar aandacht voor is. Nei Naoberschap kan hier een rol in 
vervullen en, als daar vraag naar is, hierin ondersteunen. Er is een brochure over Mantelzorg via Nei 
Naoberschap verkrijgbaar.  
 
Rondvraag en sluiting 
Hans bedankt Jan voor zijn duidelijke en praktische verhaal en vraagt of er nog vragen zijn in de zaal.  
Omdat die tijdens de presentatie al gesteld zijn wordt daar geen gebruik meer van gemaakt. Hans 
bedankt de leden voor hun aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis.  

------------------------------------- 


