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Aangenaam kennis 
te maken

In 2019 mocht ik, na mijn start als directeur-bestuurder in februari, 
kennismaken met de vele vrijwilligers, collega’s, activiteiten, diensten, 
projecten, gemeente Westland en gemeente Rotterdam en de 
samenwerkingspartners van Vitis Welzijn. Ik mocht kennismaken met u! 
Via dit jaarverslag deel ik graag met u waar Vitis Welzijn voor staat in 
Westland en Hoek van Holland.

Onder de indruk van al het werk heb ik met eigen ogen gezien wat Vitis doet: midden in de 
samenleving staan en inspelen op de ondersteuningsvraag van de inwoners van Westland en Hoek van 
Holland. Hier - samen met onze ruim 1.300 vrijwilligers, 70 medewerkers en samenwerkingspartners 
- invulling aan geven, doen we graag en vol overtuiging. Dit heb ik mogen ervaren uit de vele verhalen, 
het meedraaien met verschillende diensten en uit het verzamelen van alle resultaten die we met elkaar 
gerealiseerd hebben. 

We zien een toenemende maatschappelijke vraag naar ondersteuning door Vitis, vragen die 
ingewikkelder worden. Dit zien we ook terug in de thema’s eenzaamheid, armoede en langer thuis 
wonen. Ook is bij bepaalde diensten het vinden én behouden van vrijwilligers een uitdaging. Dit geldt 
voor onze eigen organisatie, maar horen we ook van onze partners. Als we willen dat mensen 
meedoen in de samenleving, elkaar vinden in de zorg voor elkaar en in hun betrokkenheid in de buurt, 
dan moeten we vrijwillige inzet nog toegankelijker maken en houden. 

We vinden het belangrijk om op actuele ontwikkelingen in te spelen en zorg te dragen voor een 
gedegen uitvoering van de diensten, projecten en activiteiten. We maken hierbij gebruik van de kracht 
en inzet van onze vrijwilligers, medewerkers én partners, in nauwe verbinding met gemeente Westland 
en gemeente Rotterdam. Om samen hét verschil in onze samenleving te blijven maken. 

Liesbeth Koornneef, 
directeur-bestuurder



Westlandse maatjes

Persoonlijk contact en aandacht

81 
nieuwe

matches

72
vrijwilligers

Mensen die kwetsbaar zijn vanwege hun 
kleine netwerk, of moeite hebben met het 
aangaan van sociale contacten, kunnen 
onzeker of eenzaam zijn. 

Een maatje kan ervoor zorgen dat hij of zij toch zijn 
verhaal kan doen en zich gesteund voelt waardoor het 
vertrouwen in zichzelf groeit. De vrijwilliger biedt zo 
waardevolle ondersteuning, maar haalt hier zelf ook 
voldoening en plezier uit. De Bezoekdienst Dementie is 
onderdeel van Westlandse maatjes. De maatjes van deze 
Bezoekdienst bieden de mantelzorger een kleine pauze in 
de zorg. En met warmte, respect en aandacht maken ze 
een verschil voor iemand met dementie. 



Ketensamenwerking
professionals: 

84%
ziet verbetering 
dienstverlening
aan Westlander

We hebben de krachten gebundeld samen met gemeente 
Westland, Patijnenburg en het Sociaal Kern Team. Via deze 
Ketensamenwerking kunnen wij de Westlandse burger nog 
beter ondersteunen.

Samen staan wij sterker om vragen van de inwoners op het gebied van zorg of welzijn te 
beantwoorden. We delen de gezamenlijke visie dat iedereen in de samenleving mee kan 
doen. In 2019 hebben de vier organisaties tijdens verschillende netwerkbijeenkomsten veel 
kennis over elkaars vakgebied uitgewisseld. De dienstverlening van de organisaties met 
elkaar verbinden, betekent dat de vraag van de inwoner centraal staat waarbij we met 
elkaar zoeken naar een integrale oplossing en er ruimte is voor maatwerk. 
Ketensamenwerking versterkt de samenwerking. De vervolgstappen zijn verdieping en 
nog meer samenwerken met andere partijen die in het sociaal domein werkzaam zijn.

Bouwen aan een succesvolle samenwerking



Sociaal makelaars 

Versterken van de samenleving 

De sociaal makelaars slaan bruggen als die niet 
vanzelf ontstaan. Zij weten wat er leeft en speelt. 
Samen met de inwoners zijn zij de oren en ogen 
van de buurt en ondersteunen zij initiatieven in 
de kernen. 

De sociaal makelaars weten de weg en werken veel samen, bijvoorbeeld 
met sport-en cultuurverenigingen. Ook stimuleren zij inwoners om iets 
voor elkaar te betekenen. Zij nemen het daarbij niet over, ze gaan voor 
samenwerking. Tussen inwoners, professionals en organisaties in de wijk. 

374
contacten met 

partners

115
projecten



Expertisecentrum mantelzorg

2.845 
geregistreerde 
mantelzorgers 

in Westland 33
bijeenkomsten

gericht op 
voorlichting

Als mantelzorger sta je er niet alleen voor

Vitis Welzijn Mantelzorg heeft 
de expertise op het gebied van 
mantelzorg. 
 
Naast de individuele ondersteuning die we 
aan volwassen en jonge mantelzorgers 
bieden, delen wij onze kennis ook met 
organisaties, bedrijven en professionals.  
Zodat wij samen de mantelzorgers tijdig 
kunnen (h)erkennen, ondersteunen en 
aandacht geven. Onze waardering voor  
de mantelzorgers laten wij, samen met  
gemeente Westland, zien in de Week van 
de Mantelzorg, waarin samen ontspannen 
en genieten centraal staat. 



WestlandvoorElkaar.nl is dé website voor 
vrijwilligerswerk en is begin 2019 gelanceerd. 

Het biedt een platform waar mensen die iets voor een ander willen 
doen, gemakkelijk in contact kunnen komen met mensen of 
organisaties die wel wat hulp kunnen gebruiken. Door deze website 
kan iemand op een laagdrempelige manier een verschil maken.  
Vrijwilligers vinden hier ook een actueel cursusaanbod. Vrijwillige 
Inzet is, naast de drijvende kracht achter WestlandvoorElkaar.nl, 
ook hét aanspreekpunt voor vrijwilligersorganisaties in Westland. 
Voor advies rondom vrijwilligersbeleid, sociale veiligheid of scholing 
staan de consulenten klaar.

Vrijwillige Inzet

www.westlandvoorelkaar.nl

157 
intake

gesprekken
 

1.838 
digitale
reacties



Laagdrempelig contact dicht in de buurt

Buurt Informatiepunten 
 & Formulierenbrigade

In de Buurt Informatiepunten geven goed 
opgeleide vrijwilligers, ondersteund door 
Vitis professionals, via persoonlijk contact 
antwoord op vele vragen.

Zij hebben veel ervaring, kennen de sociale kaart van 
Westland en geven antwoord op vragen op het gebied van 
financiën, zorg, welzijn en vrijwilligerswerk. Zij nemen de tijd 
voor een goed gesprek, zoeken de vraag achter de vraag en 
kijken wat mensen zelf kunnen doen. Bij complexere vragen 
staan de vrijwilligers van de formulierenbrigade klaar. Zij 
werken op afspraak en helpen bij vragen over formulieren, 
aanvragen of het treffen van een betalingsregeling.  

5.193 
vragen

35
vrijwilligers



Jongerenwerkers

Niet óver, maar mét jongeren praten

Jongerenwerk is sociaal werk, gericht op jongeren. Zij houden 
niet van praten over jongeren. Nee, zij praten mét jongeren!  

De jongerenwerkers richten zich op jeugd van 12 tot 23 jaar. Die zijn heel vaak buiten. En zij 
dus ook! Ze spreken hun taal, dat is een must. Om te weten wat er speelt en waar behoefte 
aan is. Ze helpen mee bij het zoeken naar een vrijetijdsbesteding, school, stage of werk en 
ondersteunen de jongeren zodat zij kunnen opgroeien tot actieve en zelfstandige volwassenen. 
Zij willen jongeren de béste versie van zichzelf laten zijn!

131 
jeugdoverlast

meldingen

persoonlijk
contact met

302
jongeren

een
persoonsgerichte 

aanpak voor  

57 
jongeren



Vervoer op maat, van deur tot deur

De Plusbus

27.526 
ritten

12,5
jaar

129
vrijwilligers

Al 12,5 jaar vervoer op maat voor 
de zestigplusser in Westland en 
Hoek van Holland. De Plusbus is 
niet meer weg te denken uit het 
straatbeeld.  

Met de Plusbus kunnen 60-plussers naar de 
dokter, tandarts, of gewoon naar het dorp of bij 
een vriendin op de koffie of op familiebezoek. 
Deze vervoersdienst wordt al 12,5 jaar volledig 
gerund door vrijwilligers en gefinancierd door 
leden en sponsors: een prestatie om trots op 
te zijn!



&Cursussen

Voorkómen van problemen door het vergroten van weerbaarheid. 
Dat is het doel van ons aanbod aan cursussen & lotgenotencontact.
 
Door een cursus, training of lotgenotencontact worden vaardigheden geleerd om de eigen 
weerbaarheid te vergroten. En beter om te gaan met zaken als echtscheiding, rouw, sociale 
vaardigheden, relaties, opvoeding of omgaan met geld. Vitis biedt een grote diversiteit aan 
cursussen voor volwassenen en samen met JGZ ligt er een breed cursusaanbod voor 
kinderen en opvoeders.

Werken aan weerbaarheid

Lotgenotencontact

293
cursisten

526
deelnemers

bijeenkomsten



Wijkcentra

Een plek voor ontmoeting en ontspanning 

178.816
bezoeken

516
vrijwilligers

De deuren van de wijkcentra in Westland staan open voor ontmoetingen 
en vele activiteiten. Er is een breed en gevarieerd programma. 

Zo kunnen bezoekers creatief aan de slag met schilderen of bloemschikken. Of een spelletje 
meespelen met de bingo, klaverjassen of bridgen. Voor de actievelingen is er keuze uit biljarten, 
koersbal of een uurtje yoga! Samen eten staat op het menu bij de Open Eettafel en buurtrestaurant 
Bij Mekaar en iedereen is ook welkom voor een kopje koffie. 

 

12
wijkcentra



De Vereeniging

De Vereeniging is een ontmoetingsplek voor Westlandse senioren die 
zelfstandig wonen en graag iets willen ondernemen.

De Vereeniging is op negen locaties verspreid over Westland te vinden. In een klein gezelschap 
kunnen mensen meedoen aan diverse activiteiten. De groepen zijn de basis voor betekenisvolle 
ontmoetingen en mooie vriendschappen. De Vereeniging is mogelijk door het enthousiasme en de 
inzet van vele vrijwilligers en is een samenwerking tussen Vitis, Pieter van Foreest en Careyn. 
In 2019 bestond De Vereeniging 5 jaar.

Een ontmoetingsplek voor senioren 

161
unieke

deelnemers

15
groepen

45
vrijwilligers



Onze eigen vrijwilligers maken het 
verschil in Westland en Hoek van 
Holland. In het leven van de mensen 
waarvoor zij zich inzetten én in hun 
eigen leven. 

Want vrijwilligerswerk doe je vanuit jezelf, vanuit je 
hart zet je je in voor een ander. De Vitis vrijwilliger 
kom je overal tegen, van het wijkcentrum tot het 
Buurt Informatiepunt en als maatje óf zoals hier: 
als coach van andere vrijwilligers. 

Vrijwilligers maken het verschil  

Vitis vrijwilligers
1.386 
vrijwilligers



Iedereen laten zien waar wij voor staan

Ruim 1.300 vrijwilligers en betrokken medewerkers 
zetten zich in voor de kwaliteit van leven in 
Westland en Hoek van Holland. Omzien naar 
elkaar, daar staan wij voor. 

Wij zijn volop aanwezig in de Westlandse kernen, met wijkcentra en 
Buurt Informatiepunten. Met sociaal makelaars, welzijnsadviseurs en 
jongerenwerkers. Én, met een in 2019 gelanceerde nieuwe website 
zijn we ook online sterk verbeterd aanwezig en bereikbaar.

49.276
online 

bezoeken

vitiswelzijn.nl



Welzijnsadviseurs

De welzijnsadviseurs bieden ondersteuning, 
advies en een luisterend oor op het gebied 
van welzijn. Zij denken mee, wijzen de weg 
en zoeken samen naar de beste oplossing. 

De persoonlijke contacten van de welzijnsadviseur verlopen 
telefonisch, via de mail of via een huisbezoek. De Westlander 
kan met vragen over zorg, sociale voorzieningen, wonen, 
activiteiten, financiële zaken en wet– en regelgeving bij hen 
terecht. Samen gaan zij op zoek naar de mogelijkheden.  Persoonsgerichte ondersteuning

1.182 
huisbezoeken 
welzijnsadviseurs

634
informatieve

huisbezoeken

4.899 
overige 

contacten



Welzijn op de Hoek

Dé ontmoetingsplek in Hoek van Holland

18.000 
bezoeken

61
vrijwilligers

Vitis en Humanitas vormen samen Welzijn 
op de Hoek en bieden vanuit het Huis van 
de Wijk een compleet aanbod in Hoek van 
Holland van welzijn. 

Het Huis van de Wijk is een unieke plek in Hoek van 
Holland. Allerlei maatschappelijke organisaties en 
verenigingen komen hier samen onder één dak. 



Deskundige ondersteuning en praktische hulp

Thuisadministratie
en budgetcoaching 66

cliënten

49
vrijwilligers

Vrijwilligers van de thuisadministratie zijn er voor 
mensen die hulp nodig hebben bij hun administratie. 
De vrijwilligers ondersteunen om zaken weer onder 
controle te krijgen. 

Zij ondersteunen in het ordenen van de administratie zodat de klant het daarna 
zelf goed kan bijhouden. Wanneer mensen moeite hebben om nota’s tijdig te 
betalen en financieel rond te komen, is de inzet van een budgetcoach mogelijk. 
In 2019 zijn wij gestart met de training Administratie op orde voor iedereen die 
wil leren zelfstandig om te gaan met administratie en geld. Samen met de 
vrijwilligers zijn wij er met deskundige ondersteuning en praktische hulp voor 
het financiële welzijn van de Westlander.  



Samen werken we aan een vitale samenleving

De kracht van samen
BeursvloerBestuurders-

bank

BurendagHuis van de 
Buurt

Eén tegen 
Eenzaamheid

Jeugd en alcohol 
preventie

Buurtrestaurant 
Bij Mekaar Financieel Veilig 

Ouder Worden

Kids&Koffie 
Westland

FitCamp  
Westland Financieel Fit 

Westland

Vrijwillige 
ondersteuning  

in het gezin

Sociaal Plein 
Westland

Sterke basis 
in de wijk Taalhuis

Leefbaarheids-
kringenKunstkracht 

55+
Coachie

Westland

Van Activering 
naar Werk

Vrijwillig  
Traineeship

Door samen te werken bundelen we krachten voor één gezamenlijk doel. 
Een vitale samenleving is een doel waar wij vol overtuiging samen voor gaan. 

Samen activeren we onze buurten, zetten we mensen aan om te participeren en elkaar te ontmoeten. In 2019 zijn er 
veel mooie samenwerkingen ontstaan en bestaande verder uitgebouwd. We zijn trots op de partijen met wie wij mogen 
samenwerken! Van maatschappelijke organisaties tot onze ketenpartners en van de stakeholders tot bedrijven.

Vrijwilligersaca-
demie Westland

Welzijn op 
ReceptWestland On 

Stage
Westland 
Ontmoet

Zorg 
EersteLijn

Vrijwilligers-
markt

Week van de
mantelzorgDementievriendelijke

gemeente



Per 31 december 2018 
Medewerkers 66*

Vacatures 4
Per 31 december 2019
Medewerkers 74*

Vacatures 2
In 2019
Medewerkers in dienst 18
Medewerkers uit dienst 12
Op payroll/gedetacheerd per 31 december 2019 4
Totaal fte per 31 december 2019 53,14*

* (exclusief ingehuurde medewerkers)

Algemene gegevens 
Personeelsbezetting

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond per 31 december 2019 uit:
� Ben Assies
� Marrit van Baalen
� Lars Boellaard (voorzitter)
� Karima Bouchtaoui
� Cor van Dalen
� Matthé Elema

Per 31 december 2019 is Lars Boellaard afgetreden omdat zijn 
statutaire zittingstermijn afliep. Per 1 januari 2020 is Marrit van 
Baalen voorzitter, zij is sinds 2016 lid van de Raad van Toezicht.  
Matthé Elema is vicevoorzitter.

In 2019 kwam de Raad van Toezicht 4 reguliere vergaderingen bijeen. 
De voorzitter heeft 2 keer deelgenomen aan het Art.24 overleg met 
de OR en de nieuwe voorzitter is voorgesteld.

De toezichthouders zijn te bereiken via het secretariaat van Vitis 
Welzijn 0174 – 630358 of per mail raadvantoezicht@vitiswelzijn.nl.

Vrijwilligers Vitis Welzijn 
Totaal actief in 2019: 1.386 unieke vrijwilligers
Per 31 december 2019: 1.151 unieke vrijwilligers

Waardering vrijwilligers: dagje uit of diner, informele en 
thematische bijeenkomsten, eindejaarsattentie, verjaardagskaart, 
nieuwjaarsreceptie. Tevens worden nieuwe vrijwilligers uitgenodigd 
voor een introductiebijeenkomst.  
Aantal nieuwsbrieven voor vrijwilligers: 10. 

Vrijwilligersraad 
De Vrijwilligersraad bestond per 31 december 2019 uit:
� Hans van der Hoeven (voorzitter)
� Ton Hendrix (secretaris)
� Corrie Leerentveld 
� Ciska van der Leur
� Nelleke van Seters
� Paul Oosterwijk
� Arjan Verduijn

In 2019 kwam de Vrijwilligersraad 5 reguliere vergaderingen bijeen. 

De Vrijwilligersraad is te bereiken via het secretariaat van Vitis Welzijn 
0174 – 630358 of per mail vrijwilligersraad@vitiswelzijn.nl.

Vrienden van Vitis Welzijn 
Het bestuur van de Vrienden van Vitis Welzijn bestond eind 2019 uit:   
� Arnold Hordijk (voorzitter)
� John van der Knaap
� Peet van Adrichem

In 2019 is het bestuur van de Vrienden van Vitis Welzijn 3 keer  
bijeengekomen.

Unieke contacten met partners
Projecten geïnitieerd en/of ondersteund

374
115

Aantal informele oplossingen 782

Aantal casussen in samenwerking met SKT en 
KCC waarbij zorgregisseurs, klantmanagers en 
sociaal makelaars met elkaar in verbinding zijn

172

Cursussen/workshop deskundigheid
Totaal aantal deelnemers in Westland

38

332

Aantal bestuurscoaches 
Aantal adviesvragen 

12

20

Opgeleide vrijwilligers 
Begeleide vrijwilligers 

26

150

Totaal aantal
Aantal matches

2

102

Aantal nieuwsbrieven 30

Totaal aantal 35

Aantal deelnemers 17

Totaal aantal optredens 118

Deelnemende jongeren 29

Aantal bijeenkomsten met stagecoördinatoren
van de middelbare scholen
Aantal gastlessen op 2 middelbare scholen

4

21

Aantal intakegesprekken 

Totaal aantal

Deelnemende organisaties 

Aantal NLdoet klussen in Westland

Waarvan bemiddelingen Wederkerigheid

Aantal deelnemers

Aantal matches

Totaal aantal vrijwilligers bij deze klussen

Aantal digitale reacties op de vacatures

Waarderingscijfer

157

69

70

54

Gemiddeld 82 per bijeenkomst
2

Gemiddeld een 8,4

184

581

1.838

Promotie
Nieuwsbrieven  

Interviews Pijlers van de samenleving  

Projecten
Bestuurdersbank Westland  

 

College Tour 

Vrijwillig Traineeship 

Vrijwillige Coaches

Vrijwilligersmarkt 

Van activering naar werk

Welzijn met Muziek i.s.m. Fonds Westland*

 *  per eind december gestopt bij Vitis
 en overgegaan naar Fonds 1818

Netwerken in de buurt
Inzet sociaal makelaars 

Actief burgerschap 
Vrijwillige Inzet
Cursussen/workshops  

Matches
Westland voor Elkaar (voorheen Vrijwilligersvacatures)

Maatschappelijke stage

Beursvloer Westland

NLdoet



Aantal bezoeken

Totaal vragen

Inkomen

Sociale contacten/tijdsbesteding 

Wonen 

Zorg 

Vrijwilligerswerk 

Mobiliteit 

Taal en Cursussen 

Voedselbank 

Doorverwijzingen  

Anders 

Aantal vrijwilligers Buurt Informatiepunten 

Klanten formulierenbrigade 

Klussendienst en vervoersbegeleiding 

Klanten Hulp bij belastingaangifte 

Vrijwilligers Hulp bij belastingaangifte 

Vrijwilligers Klussendienst en  
vervoersbegeleiding 

Vrijwilligers formulierenbrigade (met daarnaast 
elke week vrijwillige inzet van 4 Agium medew.) 

4.971

5.193

2.541

106

433

404

54

350

59

197

324

725

25

625

155

263

26

26

10

Thuisadministratie/budgetcoaching

 

Vrijwillige wooncoaches en buurtbemiddeling 

Tafeltje Dekje

 * Dienst is gestopt per 31/12/2019

Plusbus
 

 

Rolbus (cijfers tot en met 30/09/2019)

In juli 2019 is in goed overleg besloten dat Platform Gehandicapten 
Westland de Rolbus zal voortzetten met ingang van 1 oktober 2019.

Zelfredzaamheid met hulp
Buurt Informatiepunten 

Soort vragen

Diverse welzijnsdiensten
Diverse (financiële) welzijnsdiensten
Formulierenbrigade, Hulp bij belastingaangifte, Klussendienst en 
vervoersbegeleiding 

40

127

66

18.327

0*

Nieuwe klanten in begeleiding 

Totaal aantal klanten 

Totaal aantal klanten in begeleiding* 
Vrijwilligers thuisadministratie/budgetcoaching 

Bezorgde maaltijden 

Vrijwilligers 

49

Aantal hulpvragen wonen 

Bussen 

Bussen 

Vrijwilligers Wooncoach

Leden*

Leden

616

6

2

4

776

41

Aanmeldingen Buurtbemiddeling

Ritten

Groepsabonnementen

Vrijwilligers Buurtbemiddeling

Vrijwilligers

Ritten

Vrijwilligers

35

27.526

3

10

129

2.667

17

* Per eind 2019

Informatief Huisbezoek

Welzijn op recept

Mantelzorg

Jonge mantelzorgers

Westlandse (GGZ) Maatjes 

Bezoekdienst Dementie 

Cursussen & Lotgenotencontact 

Ontmoeting van senioren binnen De Vereeniging 
De Vereeniging is wekelijks actief gedurende 15 dagdelen, verdeeld 
over 9 locaties, in 8 verschillende kernen. 

Ontmoetingsactiviteiten in de wijkcentra
Algemene gegevens

Open Eettafel 
Kernen en locaties waar een Open Eettafel wordt georganiseerd:
8 kernen, 8 locaties 

Buurtrestaurant Bij Mekaar 
Kernen en locaties waar een Buurtrestaurant is:
9 kernen, 12 locaties

Eigen kracht
Welzijnsadvisering

Bijeenkomsten waar voorlichting is gegeven 
door de consulent mantelzorg

Bijeenkomsten (gastlessen) waar voorlichting is 
gegeven door de consulent jonge mantelzorg

23

10

Uniek aantal deelnemers  

Aantal vrijwilligers    

161

45

Vrijwilligers* 

Aantal bezoeken

Aantal reguliere activiteiten 

516

178.816

196

Aantal verschillende activiteiten

Aantal keer 

Aantal keer 

Bijeenkomsten/overig gebruik 

Aantal bezoeken  

Aantal bezoeken  

75

491

189

2.745

8.344

5.452

Aantal casussen in behandeling*

Aantal nieuwe casussen
297

504
Huisbezoeken

Contacten (telefoon en mail) 
1.182

4.899

1.195

81

Aangeschreven mensen  

Cliënten 

Mensen bezocht  

Aantal geregistreerde mantelzorgers   

Totaal aantal deelnemers cursussen

Aantal nieuwe casussen  

Totaal aantal deelnemers thema bijeenkomsten

Huisbezoeken  

Aantal ontmoetingsgroepen

Totaal aantal nieuwe koppelingen  

Totaal aantal nieuwe koppelingen

Contacten (telefoon en mail)  

Vrijwilligers*

Vrijwilligers*

Aantal geregistreerde jonge mantelzorgers

Vrijwilligers* 56

634

2.845

293

80

526

147

4

52

29

804

33

39

74



Jongerenwerk

Hoek van Holland
Huisbezoeken 75+

Projecten geïnitieerd en/of ondersteund

Kennis- en netwerkgesprekken

Huis van de Wijk ‘De Hoekstee’

Huis van de Wijk ‘De Hoekstee’ Jongeren 

Vrijwilligersvacatures 
Bemiddelingen van inwoners Hoek van Holland naar Westlandse 
en Hoekse organisaties: 25.
Wekelijks vacatureplaatsingen in de Hoekse krant.

Diensten 

Scholing 

131 61

91

2

Jeugdoverlast meldingen Aantal vrijwilligers 

Hulp Bij Belastingaangifte en formulierenbrigade

Taalverwijzers

Aandachtsgroepen Aantal reguliere activiteiten (per week)

DigiInloop

Vrijwilligers signaalfunctie versterkt

Problematische groepen Aantal eenmalige activiteiten (per maand)

Huisklussen

Totaal aantal unieke groepen Aantal eenmalige activiteiten

Tuinklussen

Vervoer

Boodschappen

Groepsgerichte aanpak

Totaal aantal unieke jongeren

Persoonsgerichte aanpak

Overleggen Leefbaarheidskring

Overleggen Veiligheidskamer

26 22

15

54

2 6

10

28 5

45

5

20

19

302

57

46

6

Doorverwijzing naar sport, cultuur, school,  
hulpverlening, stage of werk
Samenwerking met scholen, leerplicht, sociaal 
makelaar, VSV, SKT en/of overige hulpverlening

Professionals versterkt door trainingen of  
workshops

Aantal jongeren bereikt

49

67

30

30 jongeren zaalvoetbal, 
8 jongeren skatersgroep

Aangeschreven mensen  

Aantal geïnitieerd

Netwerkgesprekken met professionals per jaar

Aantal mensen bezocht  

Aantal ondersteund

889

6

38

102

4

Aantal vrijwilligers 11

Deelnemers per week, 
gemiddeld

Recreatief/
educatief Beweging

377 x 40 = 
15.080 73 x 40 = 2.920

Aantal reguliere activiteiten 
(per week)

Aantal eenmalige activiteiten

1x zaalvoetbal per week

6 skate bijeenkomsten 
over 2019

BATEN
Subsidies
Subsidie doorgeschoven
Bijdrage activiteiten
Overige baten
Rente

Totaal baten

62.940
752.269
411.631

93

5.942.338

4.715.405
115.550
660.000
404.100

2.300

5.873.287

4.691.337

Werkelijk
2019

Begroting
2019

Werkelijk
2018

-64.632
768.039
345.276

1.115

5.612.689

4.562.891

Financiën 
Overzicht baten & lasten 2019
Westland en Hoek van Holland   

Deze staat van baten en lasten is ontleend aan de 
jaarrekening 2019. Deze jaarrekening is voorzien 
van een goedkeurende verklaring van de externe 
accountant en is door de Raad van Toezicht in de 
vergadering van 24 maart 2020 goedgekeurd.

Onttrekking bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve Plusbus
Egalisatiereserve

Algemene reserve Hoek v. Holland

Saldo na resultaatbestemming

Resultaatbestemming
0

14.855
48.020

62.875

166.428

0

103.553

-12.213
0
0

-12.213

-12.213

0

0

-39.915
22.449
71.010

53.546

178.950

0

125.404

LASTEN
Personeelslasten
Lasten activiteiten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Financiële lasten
Afschrijvingen

Totaal lasten

697.189
937.685
265.043

6.434
85.220

5.775.910

3.784.339
699.200
956.200
192.700

4.800
70.900

5.885.500

3.961.700
738.914
870.103
293.391

6.572
82.964

5.433.739

3.441.795

Ontwerp, redactie en DTP:   
Vitis Welzijn, afdeling communicatie

Drukwerk:                        
Upscore Indrukmakers
 
Fotografie:                       
George Ongkiehong, Thierry Schut, Anita Lankhuijzen, 
Charles Jungschläger, Joke van den Houten, Ingrid 
Hoogstraten.

Meer informatie:     
Voor vragen over dit jaarverslag neemt u contact 
op met onze afdeling communicatie via: 
communicatie@vitiswelzijn.nl of 0174 - 285931.

Colofon



Hoofdkantoor
Vitis Welzijn
Verdilaan 88
2681 KP Monster
0174 – 630358
info@vitiswelzijn.nl
 
www.vitiswelzijn.nl

Vitis Welzijn is statutair 
gevestigd in Monster

Vitis op  
social media

facebook.com/vitiswelzijn

instagram.com/vitiswelzijn

twitter.com/vitiswelzijn

youtube.com/vitiswelzijn

linkedin.com/vitis-welzijn

Adressen Wijkcentra Westland * geen eigen locatie

Huis van de Wijk Hoek van Holland

De Lier ’t Anker W.J. Baron van Gentplein 31  0174 - 513022

’s-Gravenzande Kasteeleplein D. van de Kasteeleplein 1  0174 - 414582 

’s-Gravenzande Larix Larixstraat 4  0174 - 414219

Heenweg* De Kameleon Boelhouwerstraat 1  0174 - 630358

Honselersdijk De Hunselaer De Hunselaer 1  0174 - 627755

Kwintsheul* Kastanjehof Kerkstraat 43a  0174 - 270177

Maasdijk De Prinsenhof Cornelis Houtmanplein 6  0174 - 514669

Monster* De Noviteit Havenstraat 16  0174 - 630358

Naaldwijk Hof van Heden Dijkweg 20  0174 - 630361

Naaldwijk Hooge Hasta Hastastraat 5  0174 - 761709

Poeldijk De Backerhof Wittebrug 2  0174 - 246464

Wateringen  Terra Nova Het Tolland 2  0174 - 820254

Buurt Informatiepunten

Hoek van Holland De Hoekstee Mercatorweg 50    0174 - 384588

De Lier Hoofdstraat 9 Naast lunchroom Bijzonder 

’s-Gravenzande Zandeveltplein 26  In de bibliotheek
 
Honselersdijk Fazantlaan 4  In de school PCBS De Hoeksteen 

Kwintsheul Kerkstraat 43a  In Dorpshuis Kastanjehof

Monster Havenstraat 16 
  
Naaldwijk Verdilaan 7  In de publiekshal van het gemeentehuis 

Poeldijk Wittebrug 2  In wijkcentrum De Backerhof  

Wateringen Dorpskade 3  In de bibliotheek  

Check de actuele openingstijden op www.vitiswelzijn.nl        


