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Jaarverslag 2019 van  

Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees 
 
 
Inleiding 
Het jaar 2019 is voor Nei Naoberschap Gees enerzijds een redelijk rustig jaar geweest, afgaand op 
het aantal personen dat een beroep heeft gedaan op Nei Naoberschap, anderzijds is het ook een 
roerig jaar geweest, vanwege de bijzondere situaties waar Nei Naoberschap mee te maken kreeg. 
Het doel is dat bewoners die dat willen zolang mogelijk in Gees zelfstandig kunnen blijven wonen. In 
onderstaand jaarverslag leest u hoe het Nei Naoberschap is vergaan in het afgelopen jaar.  
 
 
Ledental en vrijwilligers  
Het aantal leden (60% van de huishoudens) en vrijwilligers (115 personen) van Nei Naoberschap 
Gees is stabiel gebleven in 2019. Door overlijden of verhuizing vermindert het aantal af en toe, maar 
dat wordt gecompenseerd door nieuwe inwoners, waarvan velen zich aanmelden als lid en soms ook 
als vrijwilliger.  
 
 
Naoberhulpvragen in 2019 
In 2019 hebben zes verschillende personen gebruik gemaakt van de hulp van Nei Naoberschap.  
- Regelmatig betrof de vraag hulp bij vervoer naar een ziekenhuis of ander gezondheidscentrum, 

soms ging het ook om hulp bij vervoer i.v.m. rolstoelgebruik: samen wandelen, of even ergens 
heen. Deze ondersteuning heeft zo’n 50 keer plaatsgevonden.  

- In enkele gevallen was er sprake van een klusje of kleine reparatie in huis of hulp bij een 
technische vraag.  

- Ook ondersteuning van de mantelzorger is enkele keren aan de orde geweest, waarbij zowel het 
bieden van een luisterend oor als ‘even oppassen’ voor de mantelzorger van belang was.  

- In een enkel geval blijkt het bezoek of het contact met een vrijwilliger al dermate ondersteunend 
dat dit preventief werkt, waardoor professionele hulp meer op afstand kan blijven.  

- Het meest is in het afgelopen jaar de inzet van vrijwilligers gevraagd om te ondersteunen in de 
laatste levensfase van een hulpvrager, waarbij zowel administratieve ondersteuning, zorg voor 
de patiënt als ondersteuning van de partner aan de orde waren. Gebleken is dat vrijwilligers, die 
zich gedurende langere tijd hebben ingezet in een dergelijke situatie, aanlopen tegen de grenzen 
van wat mogelijk is voor Nei Naoberschap, en daar soms ver overheen moeten gaan. Hulp van de 
vrijwilliger was, soms meerdere keren per dag, noodzakelijk, omdat geen permanente andere 
hulp voorhanden was. Dit is onderwerp van gesprek met professionele zorgverleners, met als 
doel dit in de toekomst te voorkomen.  

- Behalve het bieden van hulp heeft Nei Naoberschap ook een signalerende functie, die in het 
afgelopen jaar ook tot inzet van professionele hulp heeft geleid.  

- Regelmatig betreft de inzet van een vrijwilliger een combinatie van diverse vormen van hulp, 
soms wekelijks, soms incidenteel. In de afbouwfase van hulp aan een naoberhulpvrager is niet 
altijd fysieke aanwezigheid meer noodzakelijk, dit kan dan worden afgewisseld met digitaal of 
telefonisch contact.  

 
In totaal is in 2019 ruim 190 keer een vrijwilliger van Nei Naoberschap op pad of bezig geweest met 
het ondersteunen van een dorpsgenoot. Na het afsluiten van een ondersteuningsvraag komt het 
voor dat het contact tussen de hulpvrager en de vrijwilliger blijft bestaan, wat we als Nei 
Naoberschap van harte toejuichen als beide partijen dit prettig vinden. Niet alle hulp die binnen een 
dergelijk contact wordt gerealiseerd wordt dan nog in ons overzicht van naoberhulpvragen 
geregistreerd.  
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Financiering en contributie 
Vanuit Plaatselijk Belang Gees is in 2018 de suggestie gedaan geen contributie te innen voor het 
lidmaatschap van Nei Naoberschap. Plaatselijk Belang Gees ziet Nei Naoberschap als een belangrijke 
voorziening voor het dorp, waar iedereen gebruik van moet kunnen maken. Bovendien zijn er veel 
inwoners die zich kosteloos als vrijwilliger inzetten voor een dorpsgenoot.  
Begin 2019 is met de gemeente Coevorden contact geweest over een mogelijke structurele jaarlijkse 
bijdrage voor Nei Naoberschap, vanuit de gedachte dat door de inzet van deze dorpsvoorziening de 
overheid op zorgkosten bespaart ((shared savings). Het gemeentebestuur heeft inmiddels hiermee 
ingestemd. Aan het bestuur is als tegenprestatie gevraagd de werkwijze van en ervaringen met Nei 
Naoberschap in Gees te beschrijven, zodat deze vastgelegd worden en overdraagbaar zijn. De 
gemeente hoopt daarmee andere dorpen binnen de gemeente te stimuleren ook een vorm van 
informele zorg te realiseren. Het bestuur van Nei Naoberschap heeft zich bereid verklaard op verzoek 
met informatie of voorlichtingsbijeenkomsten nieuwe initiatieven te ondersteunen. Inmiddels is een 
boekje over het ontstaan, de werkwijze en de ervaringen van Nei Naoberschap Gees in een 
afrondende fase, verluchtigd en verduidelijkt met foto’s, waaraan een aantal van onze vrijwilligers 
(om de privacy van de naoberhulpvragers te beschermen) in verschillende rollen heeft meegewerkt.  
Een en ander betekent dat aan de inwoners van Gees geen contributie gevraagd zal worden voor het 
lidmaatschap en dat iedereen die dat wil bij Nei Naoberschap aan kan kloppen voor hulp of 
ondersteuning, om zolang mogelijk zelfstandig in Gees te kunnen blijven wonen.  
 
 
Gees Verbindt 
Onder de naam ‘Gees Verbindt’ werken De Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt, de Hervormde Kerk in Oosterhesselen en Nei Naoberschap Gees samen op het gebied 
van activiteiten voor de inwoners van Gees en omgeving. Doelstelling is de onderlinge contacten 
tussen de bewoners te bevorderen en hen een plezierige middag te bieden.  
Dit samenwerkingsproject heeft begin februari 2019 weer een bijeenkomst gerealiseerd met het 
thema ‘Gees, van vroeger tot nu’, dit keer met het accent op het boerenleven van vroeger. Twee 
vrijwilligers uit Gees verzorgden de mooie verhalen en anekdotes uit die tijd, ondersteund met foto’s 
van toen en aangevuld met verhalen en opmerkingen van de aanwezigen. De zaal zat weer vol: ruim 
80 bezoekers.  
Op 5 juni is een toertocht naar Zuidwolde georganiseerd, met een bezoek aan het Cultuurhistorisch 
streek- en handkarrenmuseum en de tingieterij ‘De Wemme’ in Zuidwolde. Deze tocht was met 
name bedoeld voor mensen die zelf niet meer zo gemakkelijk er op uit kunnen gaan. Het vervoer 
werd gedaan met auto’s van vrijwilligers; deelnemers konden eventueel thuis opgehaald worden. 
Aan deze toertocht hebben 22 personen deelgenomen. In het najaar zijn enkele films uit eerdere 
decennia vertoond met bijzondere evenementen in Gees. De activiteiten van Gees Verbindt worden 
in de kerken, in het kerkblad en in de Dorpsvlegel aangekondigd. 
Daarnaast sluit het samenwerkingsverband aan bij activiteiten die al plaatsvinden in het gebouw 
Pluspunt van de Gereformeerde kerk: het Koffie Kaffee dat elke 3e donderdagochtend van de maand 
plaatsvindt en Samen Eten op elke 2e woensdag van de maand. 
 
 
Overige activiteiten  
Jaarvergadering Nei Naoberschap voor leden en vrijwilligers 
- De jaarlijkse ledenvergadering is gehouden op 11 april 2019. Voor de pauze zijn de 

ontwikkelingen en het Jaarverslag 2018 van Nei Naoberschap besproken. Na de pauze is door 
Maatschappelijk Welzijn Coevorden een lezing verzorgd over het thema ‘Mantelzorg’. Aanwezig 
waren 22 personen.  

Voorlichting over Nei Naoberschap in Zwinderen 
- Begin 2019 heeft het bestuur tijdens een bijeenkomst in ‘Ons Dorpshuis’ voor de bewoners van 

Zwinderen voorlichting gegeven over hoe we in Gees Nei Naoberschap hebben opgezet en wat 
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onze ervaringen zijn. Hierop is enthousiast gereageerd, waarop Plaatselijk Belang Zwinderen de 
voorbereidingen om ook in Zwinderen een vorm van Nei Naoberschap op te zetten verder ter 
hand heeft genomen. De wens is om samen met Gees één bestuur te vormen, met een deel-
project Zwinderen en een deel-project Gees. Dit plan zal in 2020 verder ontwikkeld worden.   

Vervoer naar ver van Gees 
- In 2019 is Nei Naoberschap begonnen met het aanbod om bewoners, die vanwege beperkingen 

geen gebruik meer kunnen maken van eigen of openbaar vervoer, te vervoeren naar familie of 
bestemmingen die wat verder weg liggen. Daarbij wordt het gebruikelijke tarief van € 0,25 per 
kilometer gehanteerd. Hier is een enkele maal gebruik van gemaakt.  

 
 
Dilemma’s 
- Nei Naoberschap is uitgenodigd om te participeren in het project Kracht van de Veenkoloniën, 

een deelproject van Kans voor de Veenkoloniën, dat wordt uitgevoerd in 11 Veenkoloniale 
gemeenten, waaronder Coevorden. Het doel van Kans voor de Veenkoloniën is om de 
gezondheid van de bewoners in brede zin te verbeteren en samen te werken rond een 
subsidieaanvraag voor De Juiste Zorg op de Juiste Plaats.  
Uiteindelijk is besloten niet op deze uitnodiging in te gaan, met als redenen: 

• De participerende organisaties hebben allemaal een beroepskracht in dienst, die deze 

taak op zich kan nemen; Gees werkt uitsluitend met vrijwilligers. 

• Het gaat bij dit project vooral om het samenwerkingsproces tussen de verschillende 

initiatieven en om het creëren van een breed (zorg)netwerk; het is niet gericht op 

concrete hulp aan bewoners, wat bij Nei Naoberschap juist de belangrijkste ambitie is. 

• Participatie gaat in verhouding veel tijd en geld kosten.   

• Gees is geen veenkolonie. 

- Aan Nei Naoberschap is de vraag gesteld medicijnen mee te nemen voor een inwoner uit Gees. 

In verband met de nieuwe Privacy-wet is bij de zorgverleners de vraag neergelegd of hiervoor 

geen toestemming gevraagd moet worden aan de desbetreffende patiënt. Het onderzoek loopt 

nog. 

- Wat te doen als een hulpvrager niet opendoet, terwijl er wel een afspraak is met een vrijwilliger? 

Een protocol hiervoor bestaat bij de Thuiszorg. Heeft Nei Naoberschap een dergelijk protocol ook 

nodig? Uit voorzorg is dit protocol door ons bewerkt voor Nei Naoberschap. 

- Hoe gaan we om met het lidmaatschap als definitief besloten wordt geen contributie te heffen 

en iedereen gebruik kan maken van de ondersteuning van Nei Naoberschap? Komt terug in 2020. 

 

Overleg en samenwerking 
Bestuursleden van Nei Naoberschap hebben in 2019 deelgenomen aan de volgende overleggen en 
bijeenkomsten:  
- Werkgroep Herbestemming Scholen Gees 
- Gees Verbindt: samenwerkingsproject van Nei Naoberschap Gees en de drie kerken.  
- Participatie in de ‘Dorpendag’ in Witteveen, georganiseerd door CMO-STAMM en BOKD.  
- Deelname aan de Dorpendag van het BOKD in Grolloo, waar ook informatie over Nei 

Naoberschap Gees is verstrekt.  
- Netwerkbijeenkomst van Zorginitiatieven in Drenthe door CMO-STAMM. Nei Naoberschap was 

vertegenwoordigd door een van de bestuursleden.   
- Kennismaking en uitwisseling van informatie met het buurtopbouwwerk van Maatschappelijk 

Welzijn Coevorden. 
- Participatie in Kennisbijeenkomst ‘Ouderen thuis in de wijk’ te Hijken. 
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PR 
Informatiemarkt in De Klimop 
- De ‘Werkgroep Herbestemming Scholen’, waar ook Nei Naoberschap deel van uitmaakt, heeft in 

2019 het initiatief genomen tot het organiseren van een tweedaagse informatiemarkt in de 
voormalige school ‘De Klimop’, waar velerlei organisaties en initiatieven uit Gees de bezoekers 
(vooral nieuwe bewoners) over hun activiteiten hebben geïnformeerd. Nei Naoberschap heeft 
daar met een informatiekraam aan deelgenomen. De informatiemarkt is drukbezocht.  

Dorpsvlegel  
- Via de Dorpsvlegel houdt Nei Naoberschap de leden 

en vrijwilligers op de hoogte van relevante 
ontwikkelingen, activiteiten en bijeenkomsten. In 
2019 zijn daarnaast ook twee interviews met 
vrijwilligers en een naoberhulpvrager geplaatst over 
hun ervaringen met Nei Naoberschap.  

Website 
- Op de website www.neinaoberschap.nl staat 

informatie over het ontstaan van het project, de 
doelstelling, voor welke vormen van hulp men een 
beroep kan doen op Nei naoberschap, over de 
werkwijze van en ervaringen met Nei Naoberschap. 
Daarnaast worden op de website mededelingen, 
agenda’s m.b.t. te houden bijeenkomsten en overige 
relevante informatie geplaatst. In het voorjaar komt 
ook het Jaarverslag van Nei Naoberschap erop te 
staan.    

Informatiepakketje Plaatselijk Belang Gees  
- Plaatselijk Belang verstrekt aan nieuwe bewoners een pakketje informatie over wonen in Gees, 

waaronder de informatiefolder van Nei Naoberschap. Regelmatig leidt dit tot nieuwe leden en 
vrijwilligers. 
 

---------------------------- 
o om  

zin te verbeteren. 

http://www.neinaoberschap.nl/

