Jaarverslag 2014
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Vitis in beweging
Het jaar 2014 was een belangrijk jaar voor Vitis Welzijn. Een
jaar waarin veel nieuwe activiteiten van start gingen, zoals
‘De Vereeniging’, Repair Café en Welzijn op Recept. Een jaar
van groei in diensten, maar ook in medewerkers en
vrijwilligers. Vitis verzorgde een integraal aanbod, voor een
vitale samenleving.

In dit jaarverslag wordt een link gelegd met het in 2014
gestarte Vitis Journaal. Sinds 1 april komt dit wekelijks
online, bereikbaar via www.vitiswelzijn.nl. In elk journaal
staan één of twee items. Via de foto’s in dit jaarverslag kunt
u diverse afleveringen zien. Download nu de app Layar op
uw smartphone of tablet en scan de foto’s. Zo krijgt u direct
tien gefilmde onderwerpen op uw mobiel of tablet te zien.

Algemene gegevens
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond per 31 december 2014 uit:
De heer L. Boellaard, voorzitter
Mevrouw M.J. Post-Bos, vice-voorzitter*
De heer M. Bruin
De heer J. Poldervaart, penningmeester
De heer B.F. Assies
De Raad van Toezicht kwam in 2014 in 5 reguliere vergaderingen bijeen.
* Afscheid per 31 december 2014: mevrouw M.J. Post-Bos, die
wordt opgevolgd door mevrouw C.J. Vreugdenhil.

Vrijwilligers Vitis Welzijn
Aantal vrijwilligers totaal heel 2014
Waarvan in Westland
Waarvan in Hoek van Holland
Vrijwilligers in 2014 gestart
Vrijwilligers in 2014 gestopt
Aantal vrijwilligers op 1 januari 2015
Waarvan in Westland
Waarvan in Hoek van Holland
Aantal nieuwsbrieven voor vrijwilligers
Aantal ere-vrijwilligers in 2014
Totaal uitgereikte ere-speldjes

1.112
1.019
93
168
88
1.030
943
87
4
6
28

Waardering vrijwilligers: dagje uit, informele en thematische
bijeenkomsten, eindejaarsattentie, verjaardagskaart.

Vrijwilligersraad
De Vrijwilligersraad bestond per 31 december 2014 uit:
Han van Straalen, voorzitter
Hans van der Hoeven, vice-voorzitter
Francine Scholtes-Brinkman, secretaris
Wim Aarts
Paul Oosterwijk
Wijnand Ouwerkerk
Corrie Leerentveld
De Vrijwilligersraad is in 2014 in totaal 5 keer bij elkaar
geweest.

Stip loketten worden
Buurt InformatiePunten
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Inlooppunten dichtbij in
elke kern

Sinds 2007 zijn in Westland 5 Stip loketten. In al die jaren
zijn tot en met eind 2014 totaal 86.670 vragen behandeld.
Dit kon via de mail, telefonisch of aan het loket. In oktober
2014 ging in ’s-Gravenzande Stip over in het eerste Buurt
InformatiePunt.

Goed opgeleide vrijwilligers
Als gevolg van de veranderingen in het sociale domein
wordt de toegang tot de zorg gewijzigd. Drie sociale
kernteams zetten zich in voor meervoudige problematiek.
Eenvoudige vragen kunnen mensen digitaal stellen en bij het
klantcontactcentrum van de gemeente Westland.
In een Buurt InformatiePunt informeren vrijwilligers,
ondersteund door professionals, mensen over wonen, zorg,
welzijn en vrijwilligerswerk. In 2015 zullen alle Stip loketten
verdwijnen en zal in iedere kern een Buurt InformatiePunt
komen.

Zelfredzaamheid
Informatie en advies
Stip Westland
Contacten cliënten en aard vragen
Totaal aantal cliënt vragen
Balie vragen
Telefonische, per e-mail en post

6.088
4.532
1.556

Totaal aantal vragen cliënten
De Lier
Naaldwijk
Monster
’s-Gravenzande
Wateringen
Totaal

571
2.688
827
957
1.045
6.088

Soort vragen
Hulpmiddelen
Inkomensondersteuning
Mobiliteit
Overige diensten/instanties
Welzijn
Wonen
Zorg
Totaal

200
2.403
681
848
1.213
258
485
6.088

Stiploket De Lier was tevens een uitleenpunt voor Medipoint. Het punt is gericht op het uitgeven van tijdelijke
hulpmiddelen, die men gratis kan lenen tot een maximale
uitleenperiode van 26 weken. Hiernaast wordt de verhuur
van loophulpmiddelen, zoals elleboogkrukken, rollators en
looprekken verzorgd. Aantal bezoekers in 2014: 1.830
(bezoek, telefoon en email).

Sociaal Meldpunt
Aangemelde ondernemers in 2014
Aantal afgeronde bemiddelingen

20
13

Welzijnsadviseurs
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Versterken van de informele
netwerken
De welzijnsadviseur ondersteunt mensen die (tijdelijk) de
regie kwijt dreigen te raken. Samen kijken ze naar de totale
vraag. De vraag, maar ook de oplossing, kan liggen op
verschillende levensterreinen. Daarbij worden ook informele
netwerken en eventueel de mantelzorger betrokken. Zo
nodig wordt informele zorg gezocht.

Welzijn op Recept
Sociale problemen of zingevingsvraagstukken kunnen
lichamelijke klachten geven. De oplossing hoeft niet altijd in
de medische hoek te worden gezocht. In dat geval kan de
huisarts de welzijnsadviseur inzetten. Samen met de patiënt
kijkt deze naar een zinvolle dagbesteding, het versterken
van de eigen netwerken of zoekt deze naar passende
activiteiten. Mensen worden weer actief, krijgen contacten
en worden daardoor weer gezonder. Zeven huisartsen
werken nu samen met een welzijnsadviseur.

Zelfredzaamheid
Informatie en advies
Welzijnsadviseurs
Aantal cliënten
Aantal huisbezoeken
Aantal contacten telefoon en mail
Aantal personen bereikt via themabijeenkomsten

439
436
1.204
33

Informatief huisbezoek
Aangeschreven mensen
Aantal mensen bezocht
Aantal vrijwilligers

1.044
477
64

Welzijn op recept,
in samenwerking met gemeente Westland en ZEL
Aantal deelnemende huisartsen
Verdeeld over de kernen
Wateringen
Naaldwijk
’s-Gravenzande
Aantal cliënten/patiënten

7
2
2
3
39

Praktische ondersteuning

scan met

Welzijnsdiensten zodat mensen
het zelf blijven doen
Er zijn genoeg redenen waarom iemand moeite kan hebben
om actief mee te blijven doen aan de samenleving: ouderdom, er alleen voor staan, een beperking of de zorg voor
een ander. De welzijnsdiensten geven praktische ondersteuning. Zodat mensen, met een beetje hulp van buitenaf, zelf
de regie over hun leven kunnen blijven houden.

‘De Vereeniging’, ontmoetingsplek voor senioren
Op 1 april 2014 is ‘De Vereeniging’ van start gegaan, een
initiatief van Careyn, Pieter van Foreest en Vitis Welzijn. Bij
‘De Vereeniging’ kunnen Westlanders van 55 jaar en ouder
terecht die thuis of in een woonzorgcentrum wonen, niet
(meer) werken en graag andere mensen willen ontmoeten.
Vrijwilligers, ondersteund door vakkrachten, begeleiden de
activiteiten. Hierbij wisselen ontmoeting, ontspanning en
ontdekking elkaar af. Samen wordt het programma
samengesteld en alles is mogelijk.

Zelfredzaamheid
Praktische ondersteuning
Welzijnsdiensten
Diverse welzijnsdiensten
Aantal bezoekers Formulierenbrigade
Aantal klanten Belastingdienst
Aantal nieuwe klanten Thuisadministratie
Aantal nieuwe klanten Budgetbegeleiding
Aantal klanten eind 2014 in begeleiding
(Thuisadministratie/budgetbegeleiding)
Aantal klanten Klussendienst en begeleiding bij vervoer
Totaal aantal vrijwilligers

249
257
39
22
75
173
138

Tafeltje Dekje
Aantal klanten
289
Aantal bezorgde maaltijden
26.550
Aantal vrijwilligers
59
Kosten: soep € 1,55 maaltijd tussen € 4,50 en € 6,00
nagerecht tussen € 0,60 en € 1,50

Plusbus
Aantal bussen: 5 en een bus voor groepsuitjes en reserve
Plusbus
Aantal leden
706
Aantal ritten
27.176
Aantal vrijwilligers
137

Rolbus
Aantal bussen
Aantal individuele leden per 31-12-2014
Aantal groepsabonnementen per 31-12-2014
Aantal ritten
Aantal vrijwilligers

1
20
2
2.485
20

‘De Vereeniging’
Aantal locaties in 2014
Locatie De Backerhof
Aantal deelnemers per week
Aantal openingsdagen per week
Aantal vrijwillige gastvrouwen/-heren en kooksters
Er is een eigen bijdrage bij deelname aan activiteiten.

4
14
3
16

Visiteclubs
Aantal deelnemers per week
33
Aantal locaties
3
Aantal openingsdagen per week
5
Aantal vrijwillige gastvrouwen/-heren en kooksters
20
Eigen bijdrage
€ 7,50 per keer

Wijkcentra
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Ontmoeting in de wijk

In alle kernen van Westland bevinden zich wijkcentra. Hier
worden activiteiten georganiseerd door en met vrijwilligers.
Iedereen is welkom in de wijkcentra, om mee te doen,
andere mensen te ontmoeten of gewoon voor een kopje
koffie of een maaltijd.

Repair Cafés, groot succes
Op 1 april startte het eerste Repair Café in Westland in
wijkcentrum De Backerhof, een sociaal buurtinitiatief. Een
groot succes bleek al snel. Iedere maand als het café open
is, komen bezoekers met kapotte kleding en andere spullen
om die samen met de vrijwilligers te (leren) repareren. Zo
wordt er minder afval weggegooid en ontmoeten mensen
elkaar. In 2014 werden 131 reparaties gedaan met inzet van
12 vrijwilligers. In 2015 is het tweede Repair Café geopend.

Maatschappelijke Participatie
Wijkcentra, ontmoeting en activiteiten
Algemene gegevens activiteiten
Aantal vrijwilligers
Bezettingspercentage
Overdag (maandag t/m vrijdag)
Avond (maandag t/m vrijdag)
Weekend
Aantal bijeenkomsten/overig gebruik
		

509
91%
65%
21%
1.382
(ca 35.000 bezoeken)

Activiteiten
(R= recreatief, E = educatie, B = beweging)
Activiteiten totaal
R
E
B
Aantal deelnemers totaal
2.556
136
846
Aantal bezoeken
(structurele activiteiten)
112.948
3.735 33.142
Activiteiten verschillend
24*
8
16
Gemiddelde bijdrage per activiteit
Bezoekersbijdrage
€ 0,45
- € 0,45
Met docent
€18,- €10,25 		
			 p/m p/up/m
* (incl. Open Eettafel)
Per locatie
’s-Gravenzande, Larix
’s-Gravenzande, Kasteeleplein
Heenweg, De Kameleon
Naaldwijk, Hof van Heden
Naaldwijk, Hooge Hasta
Honselersdijk, De Hunselaer
Kwintsheul, De Lessenaar
De Lier, ’t Anker
Maasdijk, Prinsenhof
Poeldijk, De Backerhof
Monster, De Noviteit
Wateringen, Terra Nova

R
13
5
2
12
7
10
9
14
12
11
4
9

E
3
0
0
1
2
1
0
3
4
2
2
0

B
6
5
1
5
6
5
1
5
4
4
3
8

Open Eettafel
Aantal klanten
330
Aantal kernen en aantal locaties met
10 kernen
een open eettafel
11 locaties
Aantal keren open eettafel
460
Aantal bezoeken
8.029
Aantal vrijwilligers
83
Eigen bijdrage gemiddeld voor 3-gangen maaltijd
€ 8,00

Sociale activering in de wijkcentra
Aantal te begeleiden vrijwilligers
Aantal te begeleiden deelnemers

41
36

Mantelzorg en
Bezoekdienst Dementie
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Tijdelijk overnemen van zorg of
ondersteuning bieden
Soms hebben mantelzorgers even tijd voor zichzelf nodig.
Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te
doen dan zorgen. Dat kan echter alleen als mensen de zorg
op een verantwoorde manier kunnen overdragen of goede
ondersteuning krijgen. Mantelzorg en Bezoekdienst Dementie bieden deze ondersteuning aan mensen die zorgen voor
een ander.

Bezoekdienst Dementie
Door het tijdelijk overnemen van de zorg van de
mantelzorger, krijgt deze even extra lucht. Via de
bezoekdienst kan men een vrijwilliger vragen die eens per
week een ochtend of een middag op bezoek komt. Zo
ervaart de mantelzorger, meest de partner, even pauze in de
zorg. Gezocht wordt naar de juiste match tussen de mens
met dementie en de vrijwilliger. Zo komen mooie
verbindingen tot stand.

Maatschappelijke Inzet
Mantelzorg
Aantal klanten
Aanmelding nieuwe cliënten
Aantal afgerond
Cliëntcontacten
Aantal telefonisch/e-mail contacten
Aantal huisbezoeken
Bijeenkomsten waar voorlichting is gegeven door de
consulent mantelzorg

701
111
111
473
36
16

Bezoekdienst Dementie
Vrijwilligers gaan op bezoek en zijn daarmee waardevol,
zowel voor de dementerende als de mantelzorger.
Aantal nieuwe klanten
Aantal vrijwilligers

Verdeling
Inzetten
Totaal in zorg
Nieuwe vrijwilligers
Totaal vrijwilligers

41
19

Aantal
16
30
3
19

Jongerenwerk
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Er op af in Westland
Sinds 1 januari wordt het jongerenwerk in Westland uitgevoerd bij Vitis. Het jongerenwerk gaat op jongeren af die
overlast veroorzaken, signaleert, spreekt jongeren aan op
gedrag en ondersteunt en adviseert hen bij het zoeken naar
positieve veranderingen in hun leven zoals vrijetijdsbesteding. Ze werken daarbij samen met veel samenwerkingspartners. De jongerenwerkers kennen de groepen en weten
hiermee om te gaan. De gele schoolbus kan op locatie
worden ingezet.

Integrale aanpak
In 2014 is er duidelijk meerwaarde ervaren van de integrale
aanpak. In geval van overlast gevende situaties sprak het
jongerenwerk de jongeren aan, terwijl de sociaal makelaars
met de buurtbewoners contact legden en bijvoorbeeld
samen met woningcorporaties voor een verbetering van de
leefomgeving konden zorgen. Zo werden problemen
besproken en in de meeste gevallen opgelost, door begrip
te kweken voor elkaar.

Maatschappelijke Participatie
Activerende begeleiding

Jongerenwerk
Algemeen bereikt in 2014
Unieke jongeren
Groepen

294
18

ZRM-scores nul- en eindmeting (N=70)
Voor 70 jongeren uit Westland is er een nul- en eindmeting
van de Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) ingevuld. Deze
jongeren zijn tussen de 11 en 24 jaar oud.
Er is nagenoeg geen sprake van achteruitgang. Met de inzet
van het jongerenwerk wordt vooral winst geboekt op de
terreinen van dagbesteding, sociaal netwerk en huiselijke
relaties.

Aantal jongeren die gestegen zijn
op de ZRM
Financiën
Dagbesteding
Huisvesting
Huiselijke relaties
Geestelijke gezondheid
Lichamelijke gezondheid
Verslaving
Activiteiten dagelijks leven
Sociaal netwerk
Maatschappelijke participatie
Justitie

In procenten

33%
50%
14%
37%
27%
3%
14%
17%
43%
31%
29%

Sociaal makelaar in de buurt
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Mensen, organisaties en
verenigingen verbinden
Voelen buurtbewoners zich prettig in hun woonomgeving?
Zijn ze nog actief? Zaken die centraal staan bij de inzet van
de sociaal makelaars. Zij kijken samen met bewoners en
organisaties welke activiteiten passen in de buurt en kunnen
vervolgens ondersteuning bieden bij de organisatie. Zo hoeft
niemand eenzaam thuis te zitten en voelt iedereen zich
prettig in de buurt.

Samen opfleuren in de wijk Esdoorn/Linde
In Naaldwijk zorgden bewoners voor een opknapbeurt van
de eigen leefomgeving, samen met de sociaal makelaar.
Hierdoor werd niet alleen de leefomgeving verbeterd, maar
versterkt het ook het contact tussen buurtbewoners. Een
buurtbewoonster nam het initiatief. In samenwerking met de
woningcorporatie en sponsoring van de materialen, zag de
buurt er binnen korte tijd fleurig uit. In de buurt werd veel
samengewerkt met het jongerenwerk.

Sociale Cohesie
Inzet sociaal makelaars
Buurtwerk en inzet sociaal makelaars:
Aantal kernen waar sociaal makelaars actief zijn
Aantal wijken met specifieke aandacht

11
3

Contacten
Aantal sportaanbieders totaal
’s-Gravenzande
De Lier
Wateringen
Kwintsheul
Heenweg
Maasdijk
Monster
Ter Heijde
Naaldwijk
Poeldijk
Honselersdijk

101
18
15
11
2
8
3
7
3
18
13
3

Contacten
Aantal overige organisaties totaal
’s-Gravenzande
De Lier
Wateringen
Kwintsheul
Heenweg
Maasdijk
Monster
Ter Heijde
Naaldwijk
Poeldijk
Honselersdijk
Westland breed

316
24
33
39
11
19
20
20
5
34
12
20
79

Contacten
Aantal actieve burgers waarvan:
Geregistreerde vrijwilligers van Vitis

333
55

Projecten
Aantal projecten dat geïnitieerd en/of ondersteund is,
waarvan:
Projecten Opvoed- en opgroeiondersteuning
Projecten Actief Burgerschap
Projecten ontmoeting jong en oud
Overige projecten

53
10
9
5
29

Vrijwillige Inzet
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Actief inzetten voor de
samenleving
Vrijwillige Inzet zet zich breed in met als doel het bevorderen
van de vrijwillige inzet van inwoners van Westland en Hoek
van Holland. Zowel vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties
kunnen bij Vrijwillige Inzet terecht voor bemiddeling tussen
vraag en aanbod, professioneel advies, cursussen, praktische ondersteuning en promotie van vrijwilligerswerk.

Veel nieuwe projecten
In 2014 startten diverse nieuwe projecten. Het project
wederkerigheid, waarbij mensen met een uitkering worden
bemiddeld naar een vrijwilligersbaan, was een succes.
Centraal staat de wens van de mens.
Soms hebben vrijwilligers ondersteuning nodig. In 2014
startte daarom een uniek project de ‘Vrijwillige Coach’. Na
een opleiding gingen deze coaches mensen begeleiden
tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk.
Ook in 2014 vonden veel mensen via de website of op een
andere wijze een vrijwilligersbaan.

Maatschappelijke Inzet
Vrijwillige Inzet
Aantal cursussen/workshop deskundigheid
Deelnemers Westland
Nieuwsbrief organisaties
		

15
117
11
803 abonnees

Activiteiten en projecten:
• NL Doet 21 en 22 maart
• ‘Pijlers van de Samenleving’: 52 interviews
• Beursvloer Westland 30 oktober, 183 matches
• Welzijn met muziek, 67 deelnemende koren en muziekverenigingen, 85 optredens op 23 locaties
• Vrijwilligersmarkt 23 mei: 57 nieuwe vrijwilligers
Nieuwe projecten:
• Wederkerigheid: 81 bemiddelingen
• Vrijwillige Coaches: 16

Vrijwilligersvacatures
Aantal persoonlijke bemiddelingen
Aantal automatische bemiddelingen
Aantal bemiddelingen Wederkerigheid

374
531
81

Maatschappelijke stage
Aantal aangeboden stageperiodes
Aantal individuele bemiddelingen
Projecten
Inzet leerlingen via project

439
135
8
129

Hulpinjebuurt.nl
Totaal gebruikers op 1-1-2015
(inclusief Hoek van Holland)
Aantal nieuwe gebruikers in 2014
Passende matches

225
122
199

Welzijn in Hoek van Holland
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Welzijn dichtbij inwoners

In Hoek van Holland veranderde in 2014 de subsidierelatie
met de deelgemeente. Na de verkiezingen in maart werd
Hoek van Holland in plaats van deelgemeente een gebied
van gemeente Rotterdam. Vitis blijft zich inzetten om welzijn
dichtbij de inwoners te organiseren.

Buurtcadeau
In oktober ontving Vitis van het Oranje Fonds het
Buurtcadeau, een cheque van € 3.000,-. Deze werd
uitgereikt als gevolg van het vallen van de straatprijs van de
Postcodeloterij in Hoek van Holland. Samen met vijftig
bezoekers werd een feestelijke ochtend gevierd. Het geld is
conform plan besteed aan de aanschaf van een beamer en
een mooie tafel met stoelen. Bezoekers kunnen nu gaan
genieten van filmochtenden en –middagen en
informatiebijeenkomsten.

Hoek van Holland
Welzijnsadviseur
Aantal cliënten
Cliëntcontacten totaal
Aantal huisbezoeken
Aantal personen die bereikt zijn via
voorlichtingsbijeenkomsten

Informatief huisbezoek
Aangeschreven mensen
Aantal mensen bezocht
Aantal vrijwilligers

179
578
239
139

141
71 (50,4 %)
9

Tafeltje Dekje
Aantal gebruikers totaal
Aantal geleverde maaltijden
Aantal vrijwilligers

62
3.381
8

Wijkcentra en buurtwerk
Aantal vrijwilligers
Aantal reguliere activiteiten
Aantal eenmalige activiteiten
Aantal deelnemers totaal
Beweging, gemiddeld 100 deelnemers per week
Recreatief/educatief, gemiddeld 1.000 bezoekers
per maand

32
11
5
4.299
11.369

Vrijwillige Inzet
Openstelling per dag (excl vrijdag): 9.00 – 12.00 uur
Nieuwsbrief
Aantal abonnees

9
125

Vrijwilligersvacatures
Trajecten
Bemiddelingen

18
120

Maatschappelijke stage
Individuele bemiddelingen
Activiteiten ter promotie:
• NL Doet
• Beursvloer Westland 30 oktober

4

Personeelsbezetting
Per 31 december 2013
Medewerkers
Vacatures
Per 31 december 2014
Medewerkers
Vacatures
In 2014:
Medewerkers in dienst
Medewerkers uit dienst
Op payroll in 2014
Totaal fte per 31 december 2014

46
3
60
1
18
4
2
43,97 fte

Financiën
Overzicht Staat van baten en lasten 2014
		
werkelijk
begroting
werkelijk
		
2014
2014
2013
BATEN			
Subsidies
3.407.775
3.345.266
2.421.693
Bijdrage activiteiten 742.885
767.014
734.126
Overige baten
102.754
53.000
86.313
Rente
6.310
11.100
8.456
Totaal baten
4.259.724
4.176.380
3.250.588
		
-----------------------------			
LASTEN			
Personeelslasten
2.671.770
2.730.500
1.810.561
Lasten activiteiten
599.468
649.380
564.584
Huisvestingskosten
594.228
584.000
616.984
Organisatiekosten
254.353
235.700
242.014
Financiële lasten
5.036
4.000
4.675
Afschrijvingen
81.001
49.300
52.638
			
Totaal lasten
4.205.856
4.252.880
3.291.456
		
-----------------------------			
Saldo staat van
baten en lasten
53.868
-76.500
-40.868
		
======
======
======

Adressen Vitis Welzijn
Hoofdkantoor
Vitis Welzijn
Verdilaan 88, 2681 KP Monster
t. 0174 – 63 03 58
e. info@vitiswelzijn.nl i. www.vitiswelzijn.nl
Vitis Welzijn is statutair gevestigd in Monster.
Wijkcentra in Westland en Hoek van Holland
De Lier
’t Anker, W.J. Baron van Gentplein 31		
‘s-Gravenzande
Kasteeleplein, D. v/d Kasteeleplein 1		
Larix, Larixstraat 4			
Hoek v Holland
De Hoekstee, Mercatorweg 50			
Honselersdijk
De Hunselaer, De Hunselaer 1			
Kwintsheul
Kastanjehof, Kerkstraat 43a			
Maasdijk
De Prinsenhof, Cornelis Houtmanplein 6		
Monster
De Noviteit, Havenstraat 16			
Naaldwijk
Hof van Heden, Dijkweg 20			
Hooge Hasta, Hastastraat 5			
Poeldijk
De Backerhof, Wittebrug 2			
Wateringen
Terra Nova, Het Tolland 2			

t. 51 30 22
t. 41 45 82
t. 41 42 19
t. 38 72 35
t. 62 77 55
t. 27 01 77
t. 51 46 69
t. 63 03 58
t. 63 03 61
t. 76 17 09
t. 24 64 64
t. 52 75 55

Vrijwillig Jongerencentrum
Maasdijk, De Firehouse, Pr. Marianneplein 8
Vitis Welzijn Vrijwillige Inzet
t. 0174 - 63 03 58
e. vrijwillige-inzet@vitiswelzijn.nl
Buurt InformatiePunt
t. 0174 - 31 50 40
e. buurtinformatiepunt@vitiswelzijn.nl
In elke kern is (of zal voor 1 juli) een Buurt InformatiePunt
één of meerdere dagdelen geopend zijn. Kijk voor de
openingstijden op www.vitiswelzijn.nl/buurtinformatiepunt.
Plaats
De Lier

Locatie
nog niet bekend, tot de zomer
Hoofdstraat 8b
’s-Gravenzande
Van der Horstweg 10
Heenweg
Boelhouwerstraat 1 (Brede Buurtschool)
Honselersdijk
Fazantlaan 4 (PCBS De Hoeksteen),
Kwintsheul
Kastanjehof, Kerkstraat 43a
Maasdijk
Wijkcentrum De Prinsenhof, Cornelis
Houtmanplein 6
Monster
Havenstraat 16
Naaldwijk
Prins Bernhardstraat 5a
Poeldijk
Nieuw, locatie nog niet bekend
Ter Heijde aan zee ’t Vrondel, De Wurft 1
Wateringen
Careyn De Ark, Herenstraat 85

