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Jaarverslag Nei Naoberschap Gees-Zwinderen 2021 

 
Corona 
Ook in 2021 heeft corona weer zijn stempel gedrukt op Gees en op het sociale leven in het dorp. 
Contacten moesten beperkt blijven en werden, zeker onder ouderen, vermeden. Dat heeft ook zijn 
weerslag op de ondersteuning en activiteiten van Nei Naoberschap gehad.  
 
Hulpvragen 
In totaal hebben 7 verschillende dorpsgenoten uit Gees gebruik gemaakt van de ondersteuning van 
Nei Naoberschap: 2 personen incidenteel en 4 personen regelmatig of wekelijks. Vanuit Zwinderen 
zijn dit jaar geen hulpvragen binnengekomen. De aard van de hulpvragen:  

- Wandelen met hulpvrager, die dat niet alleen kan ondernemen (1 x per week) 
- Wandelen met huisdieren, omdat hulpvrager dat niet alleen kan (1 x per week) 
- Boodschappen doen i.v.m. met coronapandemie (1 x per week) 
- Vervoer naar het ziekenhuis (incidenteel) 
- Bezoek van een vrijwilliger (regelmatig) 
- Hulp bij onderhoud tuin i.v.m. gezondheidsproblemen (1 x per week) 

In totaal is 125 keer een vrijwilliger op pad geweest om een dorpsgenoot te ondersteunen. Daarnaast 
wordt in enkele gevallen regelmatig digitaal of telefonisch contact onderhouden met de hulpvrager. 
Als de ondersteuning is afgesloten wil dat niet altijd zeggen dat het contact verbroken is, maar dat 
wordt dan niet meer door Nei Naoberschap geregistreerd. Daarnaast is in Gees en Zwinderen ook het 
spontane ‘naoberschap’ nog altijd actief, wat door Nei Naoberschap van harte wordt toegejuicht.  
 
Samenwerking/netwerken 

- Nei Naoberschap maakt deel uit van de werkgroep ‘Herbestemming scholen’. Inmiddels is 
het plan om op het terrein van de voormalige basisschool ‘De Klimop’ levensloopbestendige 
woningen te bouwen goedgekeurd. Er is gekozen voor Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap, een model dat potentiële kopers veel zeggenschap geeft.  

- Vanuit het BOKD (Breed Overleg Kleine Dorpen) is gewerkt aan een ‘Dorpszorgvisie’, ter 
ondersteuning van dorpen die een ‘dorpszorgproject’ willen opzetten. Ook Nei Naoberschap 
heeft hiervoor materiaal over onze werkwijze aangeleverd.  

- In het najaar is er overleg geweest tussen Nei Naoberschap en de opbouwwerker voor ons 
gebied van de Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Het opbouwwerk van het MWC 
is in Gees momenteel niet actief in projecten. In de toekomst zullen mogelijkheden voor 
samenwerking vanuit beide partijen positief worden benaderd.  

- Op verzoek van ARCADIS (voorheen Nederlandse Heide Maatschappij), actief op het gebied 
van infrastructuur, gebouwde omgeving, water en milieu, heeft Nei Naoberschap daar 
voorlichting gegeven over doelstelling, werkwijze en ervaringen van ons project.   

 
Financiering door en samenwerking met de gemeente 
Ook in het jaar 2021 heeft Nei Naoberschap van de gemeente Coevorden een subsidie van € 1500,-- 
ontvangen. In het Financieel Jaarverslag 2021 zal hierover verantwoording worden afgelegd.  
In goed en positief overleg is met de gemeente gesproken over mogelijkheden om het initiatief van 
Nei Naoberschap te versterken, o.a. m.b.t. het tegengaan van eenzaamheid. Om ook andere dorpen 
binnen de gemeente te stimuleren een degelijk bewonersinitiatief op te zetten is, in samenwerking 
met de gemeente, het boekje, ‘Zo kuj ’t ok doen, Nei Naoberscha, een voorbeeld uit Gees’, 
samengesteld, met onze werkwijze en ervaringen. 
 
Voorlichting Nei Naoberschap aan andere dorpen in de gemeente 
In 2020 heeft Dalen informatie ingewonnen bij Nei Naoberschap over onze werkwijze en ervaringen, 
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met het doel daar een soortgelijk project op te zetten. In 2021 heeft dit geleid tot het opzetten van 
Nei Naoberschap Dalen: Met elkaar, voor elkaar! 
In het voorjaar van 2021 is Nei Naberschap benaderd door een bestuurslid van Plaatselijk Belang 
Oosterhesselen met de vraag om informatie over Nei Naoberschap, met het doel ook daar de 
mogelijkheden van een soortgelijk project te onderzoeken. We hebben onze ervaringen gedeeld en 
ook is voor de diverse bestuursleden het boekje “Zo kuj ’t ok doen! Nei Naoberschap: een voorbeeld 
uit Gees” meegegeven. Een hulpvraag uit Oosterhesselen is doorverwezen. Welke acties het bestuur 
van PB vervolgens heeft ondernomen is niet duidelijk.   
 
Statutenwijziging 
Per 1 juli 2021 is de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden, wat tot een 
wijziging in de statuten van Nei Naoberschap heeft geleid.  Deze wijziging is, tegelijkertijd met het 
wijzigen van onze naam in Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees-Zwinderen, door de notaris in de 
statuten verwerkt.   
 
Belronde naar alle vrijwilligers 
Nei Naoberschap Gees bestond in juli 2021 vijf jaar. Omdat er in vijf jaar veel kan veranderen, heeft 
het bestuur besloten alle vrijwilligers die zich bij de start van het project in Gees hebben aangemeld 
te bellen met de vraag of hun ondersteuningsaanbod nog steeds actueel en mogelijk is. Omdat 
Zwinderen zich nog maar kort geleden bij het project heeft aangesloten zijn de vrijwilligers daar niet 
met deze vraag benaderd. Het overgrote deel van de Geeser vrijwilligers blijkt nog steeds bereid zich 
in te zetten voor een dorpsgenoot. Een enkeling heeft, vanwege toenemende eigen beperkingen of 
vanwege gezondheidsproblemen, aangegeven dat dit voor hen niet meer mogelijk is.  Niet iedereen 
die zich destijds heeft aangemeld is al ingezet als vrijwilliger. Reden: Nei Naoberschap Gees beschikt 
over een groot aantal vrijwilligers en op enkele terreinen waarvoor vrijwilligers zich hebben 
aangeboden is in de afgelopen vijf jaar geen hulpvraag binnengekomen, zoals:  

- Maaltijden bezorgen van de Herbergier 
- Hulp bij administratie 
- Hulp bij gebruik mobiele telefoon 

Aan het einde van 2021 beschikt Nei Naoberschap Gees-Zwinderen over ruim 100 vrijwilligers in 
Gees en 50 in Zwinderen. 
 
Dorpsbudget – Rookmelders – KoffieLokaal 
Voor het aanvragen van een bijdrage uit het Dorpsbudget van Plaatselijk Belang Gees was in 2021 
een van de thema’s ‘Zorg voor elkaar’.  Nei Naoberschap heeft hiervoor een plan ingediend om 
rookmelders, die in 2022 verplicht worden, aan te bieden en te plaatsen bij de ouderen in het dorp, 
dit in samenwerking met Plaatselijk Belang en de (vrijwillige) brandweer. Deze aanvraag is 
goedgekeurd en het plan zal in 2022 ter hand worden genomen.  
 
In het dorp bleek na de zomer bij een aantal bewoners behoefte aan een ontmoetingsplek, 
vergelijkbaar met het koffieterras dat in de zomermaanden door enkele vrijwilligers wekelijks 
gerealiseerd wordt tijdens de activiteit Koop Lokaal op dinsdagmorgen. Het Pluspunt heeft 
aangeboden deze activiteit te willen faciliteren, zonder huur, maar met als tegenprestatie de 
opbrengst van de activiteit (koffie en zelfgebakken koek/gebak, minus de kosten van de 
ingrediënten). Bij mooi weer zal de activiteit buiten plaatsvinden (behalve tijdens de maanden juli en 
augustus, als het koffie terras buiten elders in Gees wordt gerealiseerd). Het is de bedoeling dat 
iedereen gemakkelijk aanschuift op het moment dat het hem/haar uitkomt; voor een praatje, om iets 
te bespreken of te regelen met een dorpsgenoot, of gewoon voor de gezelligheid. Doel is de 
onderlinge verbondenheid tussen de bewoners te versterken. Ook toeristen zijn van harte welkom. 
De activiteit vindt maandelijks plaats, onder de paraplu van Nei Naoberschap, zodat de vrijwilligers 
zijn verzekerd via de collectieve verzekering van de gemeente.  Bij het Dorpsbudget is een bedrag 
aangevraagd voor buitentafels en parasols voor het Pluspunt. Deze aanvraag is gehonoreerd en 
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inmiddels is in het najaar 2021 de activiteit al van start gegaan, onder de naam Koffie-Lokaal.  De 
activiteit blijkt in een behoefte te voorzien: op de 1e bijeenkomst waren 15 bezoekers, op de tweede 
23. Daarna moest de activiteit vanwege de corona-beperkingen (voorlopig) weer worden gestopt.    
 
Ledenvergadering en viering 1e lustrum 
Vanwege corona kon de ledenvergadering van Nei Naoberschap, die gebruikelijk in 
het voorjaar plaatsvindt, pas gehouden worden in oktober 2021. Behalve het 
inhoudelijk en financieel jaarverslag,  
de wisseling van bestuursleden en de noodzakelijke statutenwijziging heeft Nei 
Naoberschap op die bijeenkomst ook op bescheiden wijze het eerste lustrum 
gevierd. Daarbij is rekening gehouden met de beperkende corona-maatregelen.  
 
Gees Verbindt 
De gebruikelijke activiteiten van Gees Verbindt konden ook dit jaar vanwege corona geen doorgang 
vinden. Toch heeft het samenwerkingsproject van Nei Naoberschap en de kerken mogelijkheden 
gevonden iets te doen in het dorp:  

- Eind november is aandacht geschonken aan dorpsgenoten die in 2020 en 2021 zijn 
overleden. Door het ontsteken van een kaarsje in de (recent verbouwde) Gereformeerde 
kerk en een ogenblik van de mooie kerk en muziek te genieten konden familieleden, 
vrienden en bekenden de overledenen herdenken. Zo’n 40 personen hebben gebruik 
gemaakt van deze gelegenheid.  

- Gees Verbindt heeft zich dit jaar aangesloten bij het initiatief van de kerken om met het 
Engelenproject tijdens de Kerstperiode dorpsgenoten die een moeilijke tijd doormaken te 
verrassen met een kleine attentie. Afzender: De Kerstengel. 

- Samen met de Werkgroep Monumenten van de Historische Vereniging Klenckerheugte heeft 
Gees Verbindt in het najaar twee fotoscan-middagen georganiseerd. De dorpsgenoten was 
gevraagd hun schoenendoos met oude foto’s van zolder te halen en mooie oude foto’s  te 
laten scannen door de werkgroep. De foto’s en de bijbehorende verhalen zullen, indien 
relevant, ook gebruikt worden voor het boek over de geschiedenis van Gees, waar de 
werkgroep van de HVK aan werkt. Een zestal dorpelingen kwam met foto’s, het dubbele 
aantal vooral de gezelligheid.  

  
Bestuurssamenstelling 
De penningmeester van Nei Naoberschap, Aad van der Vaart, is verhuisd. Jan-Arie van Berkum is 
bereid gevonden deze taak op zich te nemen en is per 1juni lid van het bestuur geworden. Per 1 
november heeft hij het penningmeesterschap op zich genomen. Het bestuur bestaat eind 2021 uit de 
volgende personen: 

- Hans Hornstra        (voorzitter)  -      Hilda Karst                -      Anneke Meppelink 
- Henny Kuipers    (secretaris)  -      Johanna Kelder       -      Coby Bonhof 
- Jan-Arie van Berkum  (penningmeester) 

 

Contactgegevens 

- Telefoon : 06 – 48 41 62 79 
- Email  : contact@neinaoberschap.nl 
- Website : www.neinaoberschap.nl 

 

Note: 
Dit jaarverslag is inmiddels goedgekeurd door het bestuur, maar moet nog vastgesteld worden door de ledenvergadering, 
die als gevolg van de corona-epidemie pas later dit jaar zal plaatsvinden.  
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