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Jaarverslag 2019           

Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag van het jaar 2019 van het Odensehuis Culemborg, gastvrije plek voor thuiswonende 

mensen met dementie en hun naasten. 

Een heel jaar hebben we kunnen genieten van onze eigen locatie die we eind 2018 

betrokken hebben. Deelnemers en vrijwilligers ervaren het als een fijne plek waar 

iedereen zich snel thuis voelt. Mooi om te zien was, dat mensen zich zó thuis 

voelen dat velen zich mede-verantwoordelijk voelen voor de inrichting en het 

onderhoud. De ruimte nodigt deelnemers uit om actief te zijn en samen klussen te 

doen als bijvoorbeeld tafel dekken voor de lunch, de vaat opruimen of een biljartje 

te leggen. 

We hebben onze openingstijden en activiteiten kunnen uitbreiden en het aantal 

mensen dat ons weet te vinden, zien groeien. Het activiteiten-programma 

OdenseActief! heeft zich verder kunnen ontwikkelen door de actieve inzet van 

vrijwilligers en deelnemers. Maandelijks komen zij bij elkaar in de nieuw gestarte 

Programmagroep om de activiteiten te evalueren en nieuwe te ontwikkelen. Het 

hele jaar door zijn er werkgroepen actief geweest waardoor de organisatie van het 

Odensehuis Culemborg breder gedragen wordt. 

Er is veel tijd en aandacht besteed aan fondswerving, wat een mooi resultaat heeft opgeleverd. De betrokkenheid 

van deze fondsen geeft een basis voor de komende jaren om tot continuïteit in financiering te komen. 

Ons hechte team vrijwilligers heeft zich in 2019 mogen verheugen in een flinke groei, en samen met de eveneens 

groeiende groep deelnemers vormen zij het hart van het Odensehuis. Samen zorgen zij er voor dat thuiswonende 

mensen die getroffen zijn door dementie én hun naasten hun sociale netwerk zien groeien en zich gesteund weten 

door mensen die begrijpen wat zij doormaken. Beiden zijn essentieel om de kwaliteit van leven te vergroten ondanks 

de toenemende beperkingen die de aandoening met zich meebrengt. 

 

Renée Lankwarden 

Algemeen coördinator Odensehuis Culemborg 

Maart 2020 

 

Achter ’t Zand 58 
4103 XP Culemborg 
www.odensehuisculemborg.nl 
info@odensehuisculemborg.nl 
06-50593333 

http://www.odensehuisculemborg.nl/
mailto:info@odensehuisculemborg.nl
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Activiteitenverslag 

Openingstijden 
In januari 2019 waren wij twee dagdelen open, op 
maandagmorgen en donderdagmiddag. 
Vanaf 21 januari zijn de openingstijden uitgebreid naar 3 
dagdelen: maandag de hele dag en donderdagmiddag. 
Vanaf 2 oktober zijn we een vierde dagdeel open gegaan: 
de woensdagmorgen. 
Vanaf oktober 2019 is de week als volgt ingedeeld: 
 
Maandag:   Open 10.00 – 16.30 uur 

10.00 – 12.00  De stamtafel: open inloop 
    11.30 – 12.30 Geheugenspreekuur  
    12.00 – 13.00 Samen lunchen 
    13.30 – 14.30 OdenseActief! (wisselende activiteit) 
 
Laatste dinsdag van de maand 10.30 – 12.00 Gespreksgroep voor naasten 
 
Woensdag:    Open 10.00 – 12.00 uur 

10.00 – 12.00  Open inloop  
10.30 – 11.30 Wandelgroep voor jongere mensen met dementie en hun naasten 

(tot ongeveer 70 jaar). 
 
Donderdag:   Open 14.00 – 16.30 uur 
    14.30 – 15.30 OdenseActief! (wisselende activiteit) 
 
Buiten deze openingstijden wordt het pand gebruikt voor overleg door vrijwilligers, werkgroepen en bestuur, 
voorlichtingsbijeenkomsten, en afspraken en netwerkbijeenkomsten van de coördinator.  
Incidenteel wordt de locatie verhuurd aan derden (maatschappelijke organisaties), voor bv. een training. 
 

Deelnemers 
Onder deelnemers verstaan wij thuiswonende mensen die getroffen zijn door dementie of geheugenklachten én hun 

naasten, die het Odensehuis bezoeken. Het grootste deel van de deelnemers die ons regelmatig bezoeken, zijn 

mensen met dementie. Er zijn twee à drie echtparen die wekelijks samen komen, ander naasten komen af en toe of 

bezoeken maandelijks de gespreksgroep. 

Wat betekent het Odensehuis voor de deelnemers? Dat kunnen zij het best zelf vertellen. In een speciaal schrift 

noteren de vrijwilligers en de coördinator citaten van deelnemers over wat het Odensehuis voor hen betekent. 

Enkele citaten hieruit: 

L. komt sinds ongeveer een maand bij ons. Ze vertelt vandaag: “Ik vond het eerst maar niks, om hierheen te 

gaan. Maar mijn vriendin (vrijwilligster in het Odensehuis) zei dat ik gewoon eens mee moest gaan. Ik ben nu 

een paar keer gegaan en het is gewoon hartstikke leuk! Gezellige mensen. En weet je, het is ook goed om een 

paar keer in de week iets te doen te hebben. Anders zit ik maar thuis te kijken. En ook fijn voor mijn man!” 

“Dan heb je een ruggensteuntje, dat je het met z’n allen doet.” 

“Het is hier zo fijn, heel veilig en er wordt op je gelet. Jullie zorgen zo goed voor ons. Dat is fijn! Ik kom graag.” 

“Hier voel je je gewoon weer mens, ik kan hier mijzelf zijn.” 

J. vertelt dat het Odensehuis voor haar betekent “een groep goede vrienden. Het functioneert goed met niet te 

veel afspraken.” 
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Enkele cijfers: 

 2018 2019 

Totaal bereikt  51 personen 60 personen 

Gemiddeld per dag 6,5 11,5  
Stijging over het hele jaar van 7,5 bezoeker gemiddeld per 
dag in januari, naar 14,2 bezoeker per dag gemiddeld in 
november 

Gemiddeld aantal bezoeken per 
persoon 

6,5 19 

 

Vrijwilligers 
In januari 2019 is een vrijwilligersbeleid opgesteld door de coördinator, samen met een werkgroep van vrijwilligers. 

Hierin zijn vastgelegd: de positie van de vrijwilliger in de organisatie, de vrijwilligersprofielen en -functies met 

taakomschrijving, wervings- en inwerkprocedure, voorwaarden, vrijwilligersovereenkomst en 

geheimhoudingsverklaring, vrijwilligersvergoeding en waardering, overleg en evaluatie. 

In navolging op het vrijwilligersbeleid, zijn we in 2019 gestart met werkgroepen voor diverse activiteiten waar 

vrijwilligers aan kunnen deelnemen. Sommige werkgroepen hebben een permanent karakter, andere een tijdelijk. 

Deelname aan werkgroepen geeft een grotere betrokkenheid aan vrijwilligers, ontlast de coördinator en wordt 

vooral erg leuk gevonden door de vrijwilligers. 

In een lang, serieus gesprek zegt F.: “Ik heb het hier erg naar mijn zin. Er zijn ouder wordende mensen zoals ik 

en die laten mij zien hoe ze omgaan met het ouder worden en de dingen die daar moeilijk in zijn. Daar heb ik 

wat aan en daar leer ik van, dat het helpt om erover te praten. Dat doe ik nu wel gemakkelijker.” 

We nemen afscheid van R. Zij gaat verhuizen naar een verpleeghuis in een andere gemeente. M. zegt tegen 

haar: “Mag ik je telefoonnummer? Ik wil contact met je houden. Ik vond het altijd zo fijn met je. Ik zal je 

missen!’ We praten erover dat R’s. kinderen haar nieuwe huis zo mooi hebben ingericht en alles geregeld. J. 

maakt zich zorgen: “Ik moet nog maar zien hoe dat gaat als het voor mij zover is. Ik heb geen kinderen, alleen 

tantezeggers en die zijn allemaal druk.” Waarop K. haar geruststelt: “Maar hier is ook een kluppie!” 

 

 

 

Y. woont vlakbij het Odensehuis. Zij woont alleen en heeft erg veel moeite om afspraken en dergelijke te 

onthouden. In overleg met haar begeleidster haalt een vrijwilligster haar elke keer even op. De vrijwilligster 

vertelt: “Vanmorgen Y. weer opgehaald. Zij zou niet gekomen zijn als ik haar niet had opgehaald. Ze was in 

zak en as, voelde zich heel alleen en verdrietig en was weer op bed gaan liggen. Ze was heel blij toen ik kwam 

en haar meenam naar het Odensehuis om deze dag onder de mensen te zijn. Eenmaal binnen was ze helemaal 

opgeklaard en vrolijk!” 

M. komt na de lunch moe en chagrijnig binnen; ze heeft de hele ochtend in het ziekenhuis gezeten voor 

onderzoek. Nadat ze wat is bijgekomen met een kopje thee, en haar leed met een vrijwilliger heeft kunnen delen 

zegt ze: “Laat mij ook maar even sjoelen, dan kan ik mijn agressie lekker kwijt!” 
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Begin 2019 zijn we een proef gestart met het gebruik van Toprooster; een online roosterprogramma waarin 

vrijwilligers zelf hun diensten kunnen inroosteren. De proef is geslaagd en wordt tot ieders tevredenheid tot op 

heden gebruikt. 

In 2019 is het team organisch gegroeid, dwz. zonder actief te werven hebben wij in 2019 6 nieuwe vrijwilligers 

kunnen verwelkomen. Dat is een bijzondere situatie; veel vrijwilligersorganisaties in Culemborg kampen met een 

tekort aan vrijwilligers of een vergrijzend bestand. Nieuwe vrijwilligers vinden ons meestal via het netwerk van 

bestaande vrijwilligers en dat van bestuursleden en coördinator. 

Op 19 september 2019 hebben we deelgenomen aan de Vrijwilligersmarkt in de Fransche School, in samenwerking 

met ElkWelzijn en het netwerk Vrijwilligers in Zorg&Welzijn. Dit heeft uiteindelijk geen nieuwe vrijwilligers 

opgeleverd. Op 7 december hebben we deelgenomen aan de actie Bedankt dat je iets doet voor een ander, in het 

kader van Internationale Vrijwilligersdag.  

Binnen dit laatstgenoemde netwerk worden actief trainingen voor 

vrijwilligers uitgewisseld, wat een prachtig aanbod oplevert voor alle 

vrijwilligers in Culemborg. Het Odensehuis heeft, samen met een 

welzijnsmedewerker van Santé Partners, een training ontwikkeld 

Omgaan met Dementie voor vrijwilligers. Deze training zal jaarlijks 

herhaald worden en is toegankelijk voor alle vrijwilligers in Culemborg 

die met deze problematiek te maken hebben.  

Cijfers en facts: 

Aantal vrijwilligers begin 2019 10 

Aantal vrijwilligers eind 2019 16 

Aantal vrijwilligers gestopt  1 (wegens emigratie) 

Vrijwilligersfuncties Gastvrouw/heer 
Workshop/activiteitenbegeleider 
Administratief medewerker 
Huishoudelijk medewerker 
PR en communicatiemedewerker 
Gespreksleider lotgenotengroep 

Werkgroepen Werkgroep vrijwilligersbeleid (tijdelijk) 
Werkgroep Burendag (tijdelijk) 
Werkgroep vrijwilligersuitje (tijdelijk) 
Kerstwerkgroep (tijdelijk) 
Sollicitatiecommissie 
Werkgroep Lief&Leed 
Werkgroep Uitbreiding openingstijden 
Programmagroep (voor vrijwilligers én deelnemers) 

Overleg en evaluatie Elke 6 weken vrijwilligersoverleg olv. de coördinator 
Werkgroepen overleggen naar behoefte 
Algemene evaluatiebijeenkomst met vrijwilligers, bestuur en coördinator 

Trainingen intern Training on-the-job bij start vrijwilligerswerk 
Intervisiebijeenkomst met begeleiding. 

Vrijwilligster Gerda (69 jaar, gepensioneerd wijkverpleegkundige): ‘Ik word zo blij van dit werk. Ik sta helemaal 

achter het doel en de werkwijze van het Odensehuis. Het contact met de deelnemers geeft mij elke week heel 

veel energie, je bent echt van betekenis voor mensen met dementie. Ik zet mij al ruim 3 jaar wekelijks actief in 

voor het Odensehuis, en ik krijg er ook veel voor terug. Die balans vind ik belangrijk. De sfeer in het team is fijn 

en open, er is echt een klik onder elkaar en er is een korte lijn met de coördinator. Door het enthousiasme van 

Renée (de coördinator) ben ik bij het Odensehuis gekomen, en mijn enthousiasme heeft alweer heel wat anderen 

aangetrokken. Zo gaat dat.’ 
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Trainingsaanbod in 
samenwerking met Netwerk 
vrijwilligers in Zorg&Welzijn 

Omgaan met rouw en verlies (door Zorgcentra de Betuwe) 
Herkennen van en omgaan met NAH (door Syndion) 
Motiverende gespreksvoering (door Jobhulp) 
Omgaan met mensen met dementie (door Odensehuis, ontwikkeld samen met 
Santé Partners). 

 

Projecten 
In 2019 hebben we één bestaand project verder ontwikkeld (OdenseActief!) en zijn één nieuw project gestart 

(Fotoproject). Voor beiden is externe financiering gevonden (zie financieel verslag) en worden hier toegelicht: 

OdenseActief! 

Dit activiteitenprogramma, gestart in 2017, is de parel van het Odensehuis Culemborg. De kracht is gelegen in het 

feit dat het programma in nauw overleg met onze deelnemers ontwikkeld 

en voortdurend geëvalueerd wordt. Sinds de uitbreiding van de 

openingstijden eind januari, worden er twee activiteiten per week 

georganiseerd.  

Onder leiding van de coördinator zijn, sinds september 2019, vrijwilligers en 

deelnemers in de programmagroep actief. Deze werkgroep ontwikkelt het 

activiteitenprogramma, evalueert bestaande en bedenkt nieuwe activiteiten 

en brengt signalen van deelnemers over de activiteiten onder de aandacht.  

Sommige activiteiten vragen professionele expertise (zoals 

beweegactiviteiten en muziek), dan worden vakdocenten ingezet. In 2019 

zijn naast dit aanbod een aantal vrijwilligers activiteiten gaan ontwikkelen en 

uitvoeren. Zij beschikken over een eigen deskundigheid, vanuit eigen 

interesse of opgedaan in hun vroegere werk bijvoorbeeld. Deze vrijwillige 

docenten geven kunstlezingen, samen zingen, een incidentele presentatie of 

leiden een themagesprek. 

 

Activiteiten OdenseActief! in 2019 In 2019 zijn 96 activiteiten georganiseerd op de maandag- en 
donderdagmiddag. 

Onze toppers: maandelijks terugkerende 
activiteiten: 

• Kunst met Kitty (kunstlezingen) 

• Zingen met Hart&Ziel 
(wereldmuziek) 

• Zingen zonder Zorgen (bekende 
liedjes) 

• Actief op Muziek 

• Plezier in bewegen (tot juli 2019) 

• Schilderen (vanaf maart 2019) 

• Sjoel&Spel (vanaf juni) 
 

Eénmalige activiteiten en proefworkshops: 

• Slagwerkworkshop 

• Presentaties/themagesprekken over: 
Historie, de veranderende samenleving, de stad Brugge, een 
jeugd op Curacao, het Onze Vader nader bekeken, 
vrouwenemancipatie in de jaren 60-70. 

• Proefworkshops Speltheater, Koken, Poëzie, Vergeten 
groenten 

• Bezoeken aan Caetshage, Lanxmeer en de Vlindertuin. 

• Kerstversieren 
 

 

OdenseActief! wordt gesteund door het VSB Fonds, het Oranjefonds, Fonds Sluyterman van Loo, en RCOAK. 

 
Fotoproject Mijn leven [met dementie] in beeld. 

Begin 2019 zijn er contacten gelegd met de Culemborgse Fotoclub Lek & Licht. Besloten is tot samenwerking binnen 

een project waar deelnemers van het Odensehuis en fotografen van de Fotoclub actief aan deel kunnen nemen. 
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Doel van het project is: mensen met dementie laten zien hoe hun leven met dementie er uit ziet door middel van 
foto’s en eventueel een geschreven toelichting. Zo krijgt de samenleving een realistisch beeld van dit snel 
toenemende maatschappelijke fenomeem, gegeven door de mensen die er mee te maken hebben zelf. Meer kennis 
maakt praten over dementie en hulp vragen of bieden gemakkelijker. 
 
Fotografen van de CFC fotograferen het leven van mensen met dementie, vergroten hun vaardigheden als 
documentair fotograaf en leren in opdracht en in samenwerking naar een eindproduct toe te werken (de fotoserie). 
 
Uiteindelijk wordt het resultaat getoond tijdens een openbaar toegankelijke expositie in juni 2020. 
 
Na een langzame aanloop (het werven van deelnemers nam veel tijd in beslag) is het project in november 2019 van 
start gegaan en wordt in 2020 afgerond. Er zijn 6 ‘koppels’ 
gevormd door een deelnemer (persoon met dementie of een 
naaste) en een fotograaf. Zij zijn samen aan de slag gegaan 
met de opdracht ‘zo ziet mijn leven (met dementie) er uit’. 
Samen wordt bepaald wat, wanneer en waar er 
gefotografeerd wordt.  
Gedurende het proces worden enkele bijeenkomsten 
georganiseerd met alle deelnemende koppels, waarin elkaars 
werk bekeken en besproken wordt en inspiratie opgedaan kan 
worden. 
In een aantal afzonderlijke bijeenkomsten krijgen de 
fotografen artistiek-inhoudelijke en organisatorische 
begeleiding. Wij vinden het van belang dat de fotografische en artistieke kwaliteit hoog is. Het maatschappelijk 
belang is relevant, maar het moeten ook mooie foto’s zijn! 
 
Het fotoproject ‘Mijn leven (met dementie) in beeld’ wordt gesteund door RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, VSB 
Fonds, Cultuurfonds Culemborg en Rotaryclub Culemborg. 
 

Overige activiteiten 
 

Gespreksgroep voor naasten 

 

 

Deze groep is elf keer bij elkaar geweest met gemiddeld 6-7 deelnemers. In totaal hebben er 12 personen 

deelgenomen. Elf zorgen voor een partner, één voor een ouder. Reden voor stoppen met deze groep is overlijden 

van de partner waarvoor gezorgd werd (twee keer) op opname in een verpleeghuis (één keer). 

Wat extra PR activiteiten (verspreiding flyers, publicatie Culemborgse Courant) in het begin van 2019 heeft bijna tot 

een verdubbeling van het aantal deelnemers geleid t.o.v. 2018. 

De groep wordt geleid door de ervaren gespreksleiders Bettie ten Cate en Jan den Hertog. Zij doen dit werk vrijwillig. 

De groep heeft een open karakter: er stoppen mensen, maar er komen ook regelmatig mensen bij. Dit wordt door de 

groep niet als bezwaarlijk ervaren, integendeel. Nieuwe mensen worden gemakkelijk opgenomen, het geeft 

regelmatig nieuwe input. 

Er wordt onderzocht hoe de kennis en ervaringen uit de gespreksgroep toegankelijk gemaakt kunnen worden voor 

anderen. 

Besproken thema’s zijn: 

“We hoeven hier niks op te houden.” 
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• Omgaan met de dementie van de partner/ouder: veranderend en/of moeilijk te begrijpen gedrag en 

veranderende relaties, emoties, zorgen om de toekomst, hulp accepteren en vragen, praktische ervaringen 

uitwisselen, reacties van de omgeving, passende activiteiten. 

• Zorg en zorgorganisaties 

• Zelfzorg van de naaste: hoe houd je het vol? 

• De binnenwereld van degene met dementie 

• Het naderend einde: euthanasieverklaring, levenstestament 

Bijzonder is het Rondje Positief waarmee elke bijeenkomst wordt afgesloten: zo wordt zichtbaar dat er ook veel wél 

goed gaat. 

De deelnemers ervaren deelname aan de gespreksgroep als steunend voor de thuissituatie (praktisch en mentaal), 

ervaren begrip voor hun positie als mantelzorger en leren van elkaar goed voor zichzelf te zorgen zodat de zorg 

langer volgehouden kan worden. 

Geheugenspreekuur 

Wekelijks open spreekuur door de dementieconsulente, in samenwerking met Netwerk Dementie Rivierenland 

(maandag 11.30 – 12.30 uur). Laagdrempelig, open voor alle burgers van Culemborg en zonder afspraak.  

Gemiddeld 1 bezoeker per spreekuur, in totaal ongeveer 12 mensen bereikt. Zowel mensen die niet bekend zijn bij 

ons, als mensen al bij ons komen. De meesten zijn partners van mensen met dementie, maar ook enkele mensen 

met dementie zelf of kinderen van een ouder met dementie bezochten het spreekuur. 

De volgende vragen en thema’s kwamen aan de orde: 

• Ik vermoed dementie (bij mijn partner of ouder), welke stappen kan ik nu zetten? 

• Ik bemerk geheugenklachten, heb ik dementie? 

• Wat helpt om geheugenklachten niet te verergeren? 

• Hoe regel ik zorg en ondersteuning? Waar moet ik zijn, WMO indicaties, vragen over WLZ. 

• Vragen over rechtsbescherming en over autorijden van mensen met dementie 

• Hoe ga ik om met het veranderend gedrag van mijn naaste?  

• Psycho-sociale ondersteuningsvragen van mantelzorgers/naasten van mensen met dementie 
zoals gesprekken over draagkracht/draaglast, hoe hou ik het vol? 

 

Door het Odensehuis wordt de aanwezigheid van het Geheugenspreekuur binnen de locatie als positief ervaren: 

• deelnemers worden eenvoudig doorverwezen  

• de consulente geeft gemakkelijk advies bij vragen van vrijwilligers of de coördinator, bv over omgaan met 

complex gedrag ‘Het is een kort lijntje’. 

De dementieconsulente heeft een intervisiebijeenkomst met vrijwilligers geleid.  Als toegevoegde waarde werd 

ervaren dat zij bekend was met de ingebrachte casuïstiek en tevens uitleg kon geven over verschillende 

verschijningsvormen van dementie. 

Wandelgroep 

Gestart op 2 oktober 2019 op de woensdagmorgen. 

De werkgroep Uitbreiding openingstijden heeft deze nieuwe activiteit voorbereid. De uitdaging was om onze 

openingstijden te verruimen, maar tevens mensen te bereiken die ons nog niet weten te vinden. Er is een kort 

onderzoek gedaan onder organisaties als ElkWelzijn, Netwerk Dementie Rivierenland en Santé Partners. Het advies 

luidde: er zijn in de hele regio Rivierenland geen ondersteunende activiteiten voor jongere mensen met dementie 

(tot ongeveer 70 jaar). Organiseer een actief aanbod voor deze groep. Dit sloot aan bij onze eigen ervaring dat 

mensen uit deze leeftijdsgroep zich bij onze deelnemers van veelal 80plus niet altijd thuis voelden. 
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In dit laatste kwartaal heeft dit tot 1 deelnemer geleid die wekelijks komt wandelen met onze vrijwilliger(s).  

 

De werkgroep zal de activiteit in voorjaar 2020 evalueren en zonodig bijstellen. 

 

Incidentele activiteiten:  
Deelname aan WereldAlzheimerdag: samen bewegen 

Workshop door fysiotherapeute Ilse Parlevliet op zaterdag 21-09. 

Aantal bezoekers: 1 

Oorzaak van de geringe belangstelling kan liggen in de matige PR die door Alzheimer Nederland is uitgevoerd. Een 

andere oorzaak kan zijn dat er al veel activiteiten op het gebied van bewegen in het Odensehuis worden 

georganiseerd. Dit aanbod was wellicht te weinig onderscheidend. 

Burendag  

Deelname aan deze landelijke dag, georganiseerd door het 

Oranjefonds, op zaterdag 28-09. 

Doel voor ons was: Kennismaking tussen Odensehuis en de 

buren/straatgenoten en het betrekken van de buurt bij het 

Odensehuis. Een werkgroep van vrijwilligers heeft deze dag 

voorbereid en georganiseerd. 

Aantal bezoekers: ongeveer 15, waarvan 6 buren.  

Deze dag werd als gezellig en geslaagd ervaren. Er was een groepje 

vrijwilligers en deelnemers aanwezig en verschillende buren uit de straat kwamen binnenlopen, nieuwsgierig naar 

wat dat nieuwe Odensehuis in hun straat nu eigenlijk inhield. We hebben voorlichting gegeven over dementie en 

onze activiteiten en er werd actief meegedacht over de inrichting van de ruimte aan de voorzijde van ons pand. 

Voorlichtingsavond Financiële zelfredzaamheid bij dementie 

In samenwerking met Rabobank West Betuwe, op 22 oktober 2019. 

Aantal bezoekers: ongeveer 45 

Voorlichting door Ingrid van Malsen (voorlichter Rabobank), mw. 

mr. van den Broecke (Trium Notarissen), Ruud van de Lagemaat 

(Bewindvoering DeDijk) en Marleen Timmermans (budgetcoach 

gemeente Culemborg). 

Deze avond voldeed duidelijk aan een grote behoefte en werd 

positief gewaardeerd. We zijn voornemens deze voorlichting in 

najaar 2020 te herhalen. 

Training Hoe betrek je de buurt 

Op 6 november 2019. Door trainers van de landelijke overheidscampagne SamenDementievriendelijk en in 

samenwerking met het AlzheimerCafé Culemborg. 

F. loopt elke woensdag mee met de wandelgroep. “Het is goed om met elkaar elke week zo’n wandeling te 

maken. Je ontdekt hele nieuwe plekjes in Culemborg en je loopt gewoon langer en verder dan wanneer je 

alleen wandelt. En je hebt soms hele mooie gesprekken onderweg. Ik vind het heel goed!” 
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Aantal bezoekers: 1 

Training voor mantelzorgers om praktische vaardigheden op te doen om hulp te vragen, en voor omstanders om 

actief hulp te bieden. 

Niet duidelijk waarom deze training geen succes was. Er was voldoende PR gedaan en actief geworven onder zowel 

de netwerken van Odensehuis als AlzheimerCafé. Wellicht was het thema niet helder en/of aansprekend genoeg. 

 

PR en communicatie 
Publiciteit vraagt voortdurende aandacht. Onze website is altijd actueel met nieuwsberichten en de agenda. 

Publicaties: 

Het plaatselijke huis-aan-huis-blad de Culemborgse Courant is voor ons een belangrijk medium. Het wordt veel 

gelezen, vooral de agenda waarin wekelijks onze activiteiten zijn gepubliceerd. Regelmatig komen nieuwe 

deelnemers op onze activiteiten af waarover zij in de Culemborgse Courant gelezen hebben. 

Verder zijn er verschillende publicaties geweest over de schenking van een kunstwerk aan het Odensehuis, over het 

Fotoproject, de voorlichtingsavond over financiën, de start van de wandelgroep, verschillende subsidies door 

fondsen. 

Het ledenblad van de Rabobank West Betuwe heeft een mooi interview met de coördinator geplaats. 

Social media: 

In augustus zijn we gestart met een Instagram-account.  

Presentaties: 

Op 18 november waren we met een stand te gast op de ledenavond van de Rabobank 

West Betuwe in de Agnietenhof in Tiel (zie foto). 

Er zijn presentaties gehouden bij de Lionsclub, de Rotaryclub en het Alzheimer Café. 

Samenwerken 
Lokaal 

• Gemeente Culemborg 

• Elkwelzijn: deelname aan verschillende netwerken zoals Vrijwilligers in Zorg&Welzijn, Vrijwilligers in Praktijk, 

netwerkbijeenkomsten van de Sociale Wijkteams, samenwerking met Steunpunt Mantelzorg en VIP. 

• Stichting Zorgcentra De Betuwe 

• Santé Partners 

• Alzheimer Café 

• Theater De Fransche School 

Regionaal 

• Geriatrisch Netwerk (GGZ Rivierenland) 

• Netwerk Dementie Rivierenland 

Landelijk 

• Landelijk Platform Odensehuizen. 

De coördinator heeft deelgenomen aan een brainstormsessie ‘Het DNA van de Odensehuizen’ en aan het 

landelijk coördinatorenoverleg. Een delegatie van het Odensehuis heeft het 2-jaarlijks landelijk congres 

bezocht op 16-10. 
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Bestuurlijk verslag 
Het bestuur kwam in 2019 9x maal bij elkaar. In de bestuursvergaderingen kwamen o.a. de volgende onderwerpen 

aan de orde: financiën, fondsenwerving en werving sponsoren gelden, projecten OdenseActief! en Fotoproject, 

personele zaken, vrijwilligersbeleid, huishoudelijk reglement, beleid eigen bijdrage deelnemers.  

Netwerkactiviteiten: bekendheid Odensehuis Culemborg vergroten, contacten lokale politieke partijen, verkennende 

gesprekken met mogelijke samenwerkingspartners. 

In september 2019 heeft het bestuur een evaluatiebijeenkomst georganiseerd met bestuur, vrijwilligers en 

coördinator, onder leiding van een externe gespreksleider. Samenwerking en communicatie stonden hierin centraal. 

De onderwerpen die besproken zijn, waren: financiering, het werken met een rooster, goede sfeer binnen het 

Odensehuis, verruiming openingstijden en openheid waarbinnen zaken besproken kunnen worden. 

 

Samenstelling van het bestuur 
Voorzitter:  mevrouw S.M.A. Hakvoort, Culemborg 

Secretaris:  mevrouw E.T. Brand, Culemborg 

Penningmeester: mevrouw A.M.E. Schröder, Culemborg tot 16 december 2019 

Penningmeester: de heer A.J. Eenkema van Dijk, Culemborg vanaf 16 december 2019 

Algemeen bestuurslid: mevrouw C.M.B.A. Molkenboer, Culemborg vanaf 16 december 2019 

Algemeen bestuurslid: mevrouw G.G. van Zadelhoff, Geldermalsen, vanaf 16 december 2019 

Algemeen bestuurslid: mevrouw T.W.M. Keune-Mocking, Geldermalsen, vanaf 16 december 2019 

 

Personeel 
Coördinator:  mevrouw R. Lankwarden, Culemborg 

Coördinator-assistent: mevrouw P.K. Krolis, Soest, tot 1 februari 2019  

Coördinator-assistent:  mevrouw O.W.A. Ellerman, Culemborg, tot 4 mei 2019 

Administratief medewerker: mevrouw E. Aalbersberg, Culemborg, vanaf 9 september 2019 

 

Financieel verslag 

Toelichting bij de jaarrekening 2019  
Deze toelichting hoort bij de jaarrekening 2019 van de Stichting Odensehuis Culemborg die separaat wordt 

aangeboden. Deze jaarrekening is op verzoek van het bestuur van de Stichting Odensehuis Culemborg opgesteld 

door Administratiekantoor Financi.  

Stichting Odensehuis Culemborg is opgericht op 3 mei 2017 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 68679963.  

Het boekjaar is afgesloten met een resultaat van € 0,-. 

Inkomsten 
In 2019 bestonden de inkomsten uit onder andere een subsidie van de Gemeente Culemborg, het VSB fonds, Oranje 
fonds, Provincie Gelderland en het Cultuur fonds. Tevens heeft Odensehuis Culemborg van vele donateurs vrijwillige 
bijdragen of giften ontvangen.  
 
Uitgaven 
De gemeentelijk subsidie werd aangewend voor betaling van de algemeen coördinator, voor betaling van de huur en 
voor andere huisvestingkosten. Overige fondsen en bijdragen werden uitgegeven aan projecten ‘OdenseActief’ en 
het ‘Fotoproject’. Beide projecten lopen door in 2020, waarmee een deel van de aan projecten toegezegde 
fondsfinancieringen ook overlopen naar 2020. De ontvangen gelden zijn opgenomen in het bank saldo en de 
verwachte resterende projectuitgaven zijn opgenomen onder de post ‘overlopende projecten’. 

Culemborg, 27 maart 2020 
Arnoud Eenkema van Dijk, penningmeester Stichting Odensehuis Culemborg 
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Fondsenwerving 
In de eerste helft van 2019 zijn we aan de slag gegaan met fondswerving voor verschillende projecten. Hierbij zijn we 

actief geholpen door Danny van Zuilen, zakelijk leider van de Fransche School en ervaren fondswerver. Dankzij hem 

en de inzet van coördinator Renée Lankwarden hebben we veel geleerd op dit gebied en een goed resultaat bereikt. 

Dit heeft voor het project OdenseActief! en het Fotoproject een toegezegd bedrag van €45.108,- opgeleverd, 78% 

van het gevraagde bedrag. Dat is een mooi resultaat. Deze projecten hebben een looptijd van een jaar, van 1 

september 2019 tot 1 september 2020. Een deel van dit bedrag wordt na afloop van de projecten uitgekeerd. 

 

Financierders 
 


