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VOORWOORD
Na een geanimeerde Nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2020 starten alle activiteiten in De Roef
weer. Iedereen heef er zin. Een dag later, op 3 januari vieren we een vrolijk, en achteraf
gezien vooral onbezorgd, vrijwilligersfeest met een heerlijk buffet en een geslaagd muzikaal
optreden van Foeke en Sjoeke.
Op een zaterdagochtend in februari stropen leden van de Lionsclub Vleuten-De Meern hun
mouwen op en om de vloer van de Roef een grondige schoonmaakbeurt te geven.
Op 28 februari treedt het koor ‘De Zingende Vuurtoren’ uit Houten op voor een volle zaal.
De eerste twee maanden van het nieuwe jaar verlopen volgens plan.
Nog wel.
Dat wordt anders als in februari berichten in de media verschijnen over een nieuw, onbekend
virus. Een raar virus dat op griep lijkt, maar besmettelijker en gevaarlijker is, zeker voor
senioren. Dat blijkt al gauw als de WHO Covid-19 tot pandemie verklaart.
Medio maart kondigt de regering voor het eerst, en helaas niet voor het laatst, strenge
maatregelen af.
Die zullen, weten we nu, gedurende de rest van het jaar het leven van bezoekers, beheerder,
vrijwilligers en bestuursleden bepalen. Corona houdt het hele land in zijn greep.
De hoop is gevestigd op nieuwe vaccins.
We sluiten het jaar toch dankbaar af omdat er zijn weinig zieken zijn, er veel hulp wordt
geboden en we weten dat er in het nieuwe jaar vaccins komen die ons gaan beschermen.
En intussen blijven we voorzichtig en alert.

Miecke Monden-Duin, voorzitter
Leonie Brinkhof, secretaris
De Meern, februari 2021
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STICHTING VRIENDEN VAN DE ROEF

De Stichting werd opgericht op 5 juni 2013 in De Meern
en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 58110836.
De Stichting is als ANBI erkend (88325)
Het adres is:
Mandenmakerslaan 146
3454 DH De Meern
vrienden@deroefdemeern.nl
www.deroefdemeern.nl
(030) 666 4347

Bestuur
Bestuursleden zijn
Miecke Monden-Duin, voorzitter
Leonie Brinkhof, secretaris
Ton Holdorp, penningmeester
Magda Spermon, adviseur
Jan Monden, adviseur
Het bestuur vergaderde 8 keer in 2020.
In 2020 besteedde het bestuur tijd en aandacht aan overleg en bijeenkomsten met de Gemeente Utrecht
en organisaties en personen op het gebied van welzijn en zelfbeheer in de stad.
De personeelsadministratie van/voor de Stichting wordt verzorgd door bureau MO/Human Resources.

Dienstencentrum De Roef
Touwslagerslaan 3
3454 GV De Meern
(030) 666 3 888
vrienden@deroefdemeern.nl
dc.deroef@gmail.com
Beheerder, Ineke Schols

Meer informatie op:
www.deroefdemeern.nl
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FEITEN EN WEETJES
Accommodatie: Dienstencentrum De Roef
Eigenaar van het pand is de Stichting Woon- ZorgCentra De Rijnhoven, gevestigd te
Harmelen.
De Stichting Vrienden van De Roef heeft een gebruikersovereenkomst voor het pand
met De Rijnhoven.

Beheer
Mevrouw Ineke Schols-Miltenburg is de beheerder van De Roef.
Behalve het werk dat elke beheerder in een
buurthuis doet, is Ineke ook vraagbaak,
luisterend oor en schouder om op uit te huilen,
vrijwilliger, duizendpoot, klusjesvrouw,
meewerkend voorvrouw. In juli werd zij 65 jaar
Uiteraard stonden we daar bij stil, natuurlijk met
in achtneming van de corona maatregelen.
Eind 2021 bereikt zij de pensioenleeftijd.
Met ingang van 1 januari 2021
gaat zij vier in plaats van vijf dagen werken.
.
Hierop vooruitlopend zoeken we ruim op tijd naar een opvolger die in 2021 als beheerder
voor één dag per week in dienst van de Stichting wil gaan werken.

Vrijwilligers,
Wil, Alie, Ans, Riet, Corrie, Riek, Diny, Ria, Elli, Yvonne, Wil, Gerry, Gerda, Joke,
Marianne, Ruud, Rini, Maria, Paula, Riek, Dini, Annie, Lina, Wil, Gerard, Arie, Miecke, Riet,
Rina, Truus, Gerard, Toos, Nel, Hannie, Ben, Ben, Lenie, Ineke, Tonnie, Adrie, Annemiek,
Alie, Loes, Ans, Marry, Bas, Jan, Rini, Gerrit, Jan, Theo, Gerard, Henk en Jan.
De jongste vrijwilliger is 58 jaar, de oudste vrijwilliger is 96 jaar.
Veel vrijwilligers wonen in De Zonnewijzer of de nabije omgeving in De Meern, maar ook
elders in de stad Utrecht en zelfs in Beesd en Vianen.
Wij zijn heel blij met zo’n grote groep vrijwilligers. De onderlinge sfeer is altijd prima, samen
maken ze het niet alleen gezellig voor de gasten, maar ook voor elkaar.
Vrijwilligers zijn gastheer en gastvrouw in De Roef. Zij zorgen voor een prettige sfeer en een
verzorgde omgeving. Zij voorzien de bezoekers van koffie, thee en drankjes. Zij bieden een
luisterend oor en waar nodig, een helpende hand.
Dat De Roef dit jaar zo vaak en langdurig dicht moet, is dan ook een grote teleurstelling voor
de vrijwilligers. Maar natuurlijk vergeet Ineke hen niet. Met kleine attenties, nieuwsbrieven
en bezoekjes houdt zij contact en laat hen zo weten: Jullie worden niet vergeten.
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Covid-19
Op 11 maart verklaart de WHO Covid-19 tot pandemie. Een dag later spreekt premier Rutte
vanuit het Torentje de bevolking toe. Hij licht de maatregelen toe. We nemen een moeilijk
besluit. De Roef gaat voorlopig twee weken dicht. Vanaf zondag 15 maar moeten ook
winkels, scholen, kappers, horeca, theaters en musea sluiten. Het is het begin van een
bijzonder jaar. We volgen nauwlettend de richtlijnen van de overheid en van de
veiligheidsregio Utrecht.
Afwisselend is De Roef volledig gesloten, of gedeeltelijk open en dan slechts voor een
beperkt aantal deelnemers en voor bepaalde activiteiten. Ineke Schols schrijft protocollen en
neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de kleine groep deelnemers die we wel
mogen ontvangen zoveel mogelijk veiligheid te bieden. Belijning op de vloer voor een veilige
looproute, kuchschermen bij de bar én heel veel stoelen aan de kant. Ze zorgt voor extra grote
tafelbladen die óver de bestaande tafels heen passen. Vrijwilligers helpen zagen, schuren en
lakken. Zo kunnen bezoekers toch op 1,5 meter afstand met elkaar aan tafel zitten.

Er is ook veel aandacht voor ouderen die nu alleen thuis zitten. Van alle kanten bieden
mensen spontaan hulp aan. Veel kleine attenties, bloemen, tekeningen en een muzikaal
optreden verzachten de gevolgen van beperkende maatregelen. ‘Alleen samen krijgen we
corona onder controle’. Met die leus zullen we de moed erin houden.
Dat neemt niet weg dat juist veel bijzondere activiteiten die kleur geven aan het leven, niet
doorgaan. Denk aan paaslunch, de optredens van koren, de haringparty, sinterklaasfeest en het
kerstdiner.
Omdat De Roef niet permanent open is maakt Ineke Schols van de gelegenheid gebruik om
eens flink op te ruimen. Er komen o.a. nieuwe kasten in het internetcafé en nieuwe koelkasten
met glazen deuren in de keuken.

Toegankelijkheidsprijs 2020
Vanaf september 2013, het moment dat de Roef een zelfstandig Dienstencentrum werd,
streven bestuur en beheerder naar een optimale toegankelijkheid voor alle bezoekers. Vol
vertrouwen melden we ons aan om mee te dingen naar de Toegankelijkheidsprijs 2020, de
prijs voor de organisatie, instelling of activiteit die het best toegankelijk is.
We melden ons aan:
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Dienstencentrum De Roef biedt senioren uit de Vleuten Meern een groot en gevarieerd aanbod
aan activiteiten. Het is een levendig punt in de wijk waar ook veel bewoners uit de omgeving
graag komen. Een team van ruim 60 vrijwilligers van Vrienden van De Roef zorgt voor een
goede sfeer en een uitstekende verzorging van de 800 bezoekers die wekelijks naar De Roef
komen. Iedereen is welkom al zijn de meeste bezoekers tussen 50 tot 90+ jaar oud. Er zijn
dagelijks veel activiteiten in het dienstencentrum, zoals darten, volksdansen, biljarten, breien en
koffie-contact-clubjes. De meeste activiteiten worden door de bezoekers - zo’n 800 per week zelf aangedragen. De vrijwilligers helpen met het opzetten van een activiteit.
De Roef heeft stevige stoelen gekocht met goede zittingen en leuningen omdat de meeste mensen
hier toch veel zitten. Er is een rolstoel en een rollator, zodat mensen die niet zelf hoeven mee te
nemen. En er zijn drie toiletten voor mensen met een beperking. Met het geld van deze prijs
kunnen we o.a. onze website toegankelijk laten maken

Op 6 oktober maakt wethouder Maarten van Ooijen via een internetbijeenkomst bekend dat
De Roef de eerste prijs wint. Meer dan 800 mensen hebben gestemd op een van de 8
kandidaten. De Roef kreeg zowel de meeste stemmen van het publiek als het beste oordeel
van de vakjury en wint hiermee € 3.000, - en de Trofee.

De tweede prijs gaat naar Stichting Accessibility en derde prijs is voor ‘Back UP’.
De missie van Stichting Accessibility is: ‘Betere toegankelijkheid van internet en andere
digitale media voor iedereen, inclusief ouderen en mensen met een beperking’. Dat sluit prima
aan bij onze wens om de website te vernieuwen. We leggen contact en hopen in het nieuwe
jaar aan de slag te gaan.
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Rondom de Domtoren dansen figuurtjes met rolstoel, blindengeleidehond, rollator en stok.
Er waren wat beschadigingen die Juwelier Wietse Wolters uit Vleuten voor ons repareert

AED
Tot onze grote verrassing schonk Rotary Club Haarzuylen een prachtige nieuwe AED.
We hopen dat we hem niet hoeven gebruiken, maar uit ervaring weten we heel goed dat het
een onmisbaar apparaat is in noodsituaties.

Nieuwe Buren
Dit jaar wordt al hard gewerkt aan de renovatie van voormalig verzorgingshuis Huize
Nijevelt. Woningcorporatie GroenWest en het Leger des Heils zullen in het voorjaar van 2021
in het pand woonruimte aan gaan bieden aan 15 cliënten van het Leger des Heils die, na een
leerproces, zelfstandig kunnen gaan wonen met ambulante begeleiding. Groenwest selecteert
18 jonge starters op de woningmarkt die als goede buren met hen om willen gaan.
Via nieuwsbrieven blijven omwonenden en belanghebbenden op de hoogte van de vordering
van de werkzaamheden.

Burgemeester Sharon Dijksma op bezoek
Op woensdag 16 december wordt Sharon Dijksma officieel geïnstalleerd als burgemeester van
Utrecht. In een buitengewone raadsvergadering krijgt zij de ambtsketen omgehangen en
spreekt zij de gemeenteraad voor de eerste keer toe.
In haar toespraak noemt zij haar benoeming ‘een geweldige eer in barre tijden’.
Amper een week later, op dinsdagmiddag brengt zij een bliksembezoek aan De Roef. Een
grote eer en een opsteker in deze bijzondere tijd. Onze nieuwe burgemeester neemt de tijd,
stelt goede vragen en luistert oprecht geïnteresseerd naar ons.
Het wordt een bliksembezoek van ruim drie kwartier. Dankjewel Sharon Dijksma. Veel
succes in Utrecht.

Contact met Wijkservice Centrum Vleuten De Meern
In september verlaat Wijkregisseur Louke Visser het Wijk Service Centrum in Vleuten. Zij
wordt Manager Wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.
Corinne van Zaanen is nu onze wijkadviseur. Tijdens de lockdown heeft zij regelmatig
contact met het bestuur. Eventuele vragen kunnen zo snel doorgespeeld worden.
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Dwarsverband
Dwarsverband is een vereniging van zelfstandige welzijnsaccommodaties in de stad.
De Vereniging Dwarsverband heeft een onbezoldigd driehoofdig bestuur en twee betaalde
parttime coördinatoren. Het bestuur heeft regelmatig overleg met een klankbordgroep,
gevormd door vertegenwoordigers van aangesloten initiatieven. Momenteel zijn 20
initiatieven aangesloten.
De leden komen regelmatig bijeen om samen te eten en ideeën en ervaringen uit te wisselen.
In 2020 minder vanwege de covid-19 maatregelen
De bijeenkomsten en algemene ledenvergaderingen vinden telkens in een ander buurthuis
plaats.
Regelmatig ontvangen de leden een nieuwsbrief met belangrijke informatie.
Een paar maal per jaar zijn er speciale bijeenkomsten, de zogeheten beheerders- en
penningmeesters ontbijten.
Op de website van de vereniging, www.dwarsverband-utrecht.nl, is alle relevante
informatie te vinden.
Op haar beurt is de vereniging weer lid van de landelijke koepel LSA, een netwerk van
bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, bewoners, bedrijven en coöperaties. Zij delen
kennis en bundelen kracht! Bijvoorbeeld bij wijzingen in wet- en regelgeving.
In het najaar organiseerde LSA een bijeenkomst in Vreeswijk over een belangrijk thema: ·‘Na
de doorstart, hoe overleef je als burgerinitiatief?‘
De doorstart van De Roef in 2013 was succesvol. En of we het overleefden? Zeker.
Na 8 jaar is De Roef nog altijd het warm kloppend hart voor senioren in De Meern en
omstreken. Maar tips en adviezen van Dwarsverband en LSA blijven altijd welkom.

Pluspunten
- Alle hulp die we kregen in dit jaar dat voor iedereen in het algemeen, maar voor senioren in·
het bijzonder, spannend en ontwrichtend was.
- de onbetaalbare inzet van beheerder en vrijwilligers.
- de hartverwarmende bijdragen van donateurs en sponsors.

Minpunten
- De Covid-19 pandemie, die het leven in De Roef nagenoeg lamlegt en bij velen voor
gevoelens onzekerheid en eenzaamheid zorgt.
- We moesten afscheid nemen van bezoekers als gevolg van verhuizing of overlijden.

Plannen
Covid-19 maakt het in 2021 moeilijk om plannen te maken voor het nieuwe jaar 2021
Vast staat wel dat Ineke Schols dan als zakelijk leider een dag per week minder werkt, en dat
Paula van Maarseveen per 1 januari een dag per week als beheerder in De Roef aan de slag
gaat.
Paula kent De Roef al goed; als mantelzorger in De Zonnewijzer en als vrijwilliger in
De Roef. We heten Paula van harte welkom.
In februari 2021 is het acht jaar geleden dat de voorgenomen sluiting van De Roef en het
ontslag van Ineke bekend werd gemaakt, dit als gevolg van gewijzigd gemeentelijk
welzijnsbeleid.
We zeiden Nee en voerden actie. Op 5 juni werd de Stichting Vrienden van De Roef
opgericht. En in september gingen de deuren van De Roef weer open.
De doorstart van onze ‘Accommodatie in Zelfbeheer’ was een feit.
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Voorzitter en penningmeester zijn vanaf dag 1 betrokken bij de Stichting. En ook de secretaris
is al bijna 8 jaar actief betrokken, net als de twee adviseurs.
De penningmeester is onlangs naar Brabant verhuisd, de voorzitter wordt eind 2021 75 jaar.
In de heel nabije toekomst komen we daarom graag in contact met belangstellenden die het
stokje van de voorzitter en de penningmeester willen over nemen.
In het jaarverslag 2019 schreven we over plannen voor een Buurtmobiel.
Samen met Buurtmobiel Overvecht waren we bezig met het organiseren van kleinschalig
laagdrempelig vervoer in De Meern en Vleuten.
Mede door de pandemie, en als gevolg van gewijzigd gemeentelijk beleid, zijn die plannen nu
van de baan.
Ook het plan van U-Centraal voor Automaatje, een vervoersdienst met vrijwilligers, is (nog)
niet van de grond gekomen.
Samen met Dwarsverband en ZIMIHC (podiumkunsten in Utrecht), kijken we welke culturele
activiteiten interessant zijn en mogelijk in 2021 in De Roef ontplooid kunnen worden.
Zodra de maatregelen om de pandemie onder controle te krijgen, versoepeld zijn, zullen we
zoveel mogelijk de draad weer opnemen.
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DE JAARREKENING
De maatregelen om het virus te bestrijden treffen ook De Roef. De financiële gevolgen van
die afwisselend gedeeltelijke of hele sluiting zijn goed merkbaar.
Immers, geen bezoekers betekent geen baromzet, geen of minder inkomsten uit verhuur, geen
fooien in de vrijwilligers pot. We teren in op ons zorgvuldig opgebouwd vermogen.
Gelukkig zijn er de regelingen van de rijksoverheid en de gemeentelijke subsidie vrijwillige
inzet voor elkaar. En mede dankzij de kwijtschelding van 6 maanden huur, een genereus
gebaar van onze verhuurder De Rijnhoven, en de giften van donateurs die maken kon de
penningmeester het jaar met een positief saldo afsluiten.

De jaarrekening
De jaarrekening 2020 en de daarop betrekking hebbende bescheiden zijn nog niet onderzocht
door de kascommissie. Het is als gevolg van de huidige corona maatregelen niet mogelijk om
in een fysieke bijeenkomst samen stukken in te zien en te controleren.
Zodra de gelegenheid zich voordoet zullen de penningmeester en de kascommissie
bijeenkomen.
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TOT SLOT
Dit jaarverslag komt ook op de website van de Stichting Vrienden van De Roef.

www.deroefdemeern.nl
Deze website is in 2014 ontworpen, en wordt onderhouden, door Astrid Oostveen, onze
webmaster. De vormgeving en inhoud zijn nu aan vervanging toe.
Het is de wens om samen met Astrid en met de Stichting Accessibility de site te vernieuwen
en aan te passen aan de eisen voor toegankelijkheid.
Een papieren exemplaar van dit verslag is op aanvraag verkrijgbaar.
Op de Facebookpagina van ‘Dienstencentrum De Roef De Meern’ vindt je informatie en leuke
foto’s, gemaakt door onze ‘hoffotograaf en facebookbeheerder’ Ben van Rooijen.
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