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Samen tijd doorbrengen-ook in deze tijd

Voorwoord
Traumapsycholoog Iva Bicanic vraagt in de tv-serie ‘De tranen van Tito’ aan de leider
van een dansgroep waarom het zo waardevol is, wat hij doet.
Hij zegt dat de dansclub bedoeld is om gezellig samen te zijn, want:
‘Mensen zijn altijd het belangrijkste.
Het is altijd het beste als mensen samen kunnen komen.
Samen tijd doorbrengen, daar draait het om.’
Maar nu wil de overheid hun zaal afbreken. Hun huis noemt hij het. ‘Jammer’, zegt de overheid,
“Maar jullie zijn een vereniging”. En daarom moeten zij het, daar in Macedonië, zelf maar oplossen.
Samen kunnen komen. In een eigen ruimte. Dat kunnen senioren in De Roef gelukkig steeds nog wel.
Minder dan vóór de pandemie, maar toch. Op een veilige manier elkaar ontmoeten, samen tijd
doorbrengen.
Dat is niet vanzelfsprekend. Maar dankzij de inzet van zeer velen kunnen senioren in De Meern
ook nu, juist nu, in tijden van corona wél samen tijd door brengen; daar draait het om, ook in
Nederland, ook in De Meern, en zeker in De Roef.
In dit jaarverslag leest u hoe wij samen tijd doorbrachten in 2021.
Binnen bijvoorbeeld: samen koffiedrinken, bewegen, spelletjes spelen en creatief bezig zijn.
Of buiten: jeu de boules spelen en ritjes maken met de scootmobiel.
Ook in 2022 is De Roef er weer tijd om, met of zonder mondkapje, samen tijd door te brengen.

Miecke Monden-Duin, voorzitter
Leonie Brinkhof, secretaris
De Meern, maart 2022
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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 postadres is:
Mandenmakerslaan 146
3454 DH De Meern
e-mail: vrienden@deroefdemeern.nl
Website: www.deroefdemeern.nl
Bestuur
Miecke Monden-Duin, voorzitter
Leonie Brinkhof, secretaris
Ton Holdorp, penningmeester
Magda Spermon, adviseur
Jan Monden, adviseur
Het bestuur vergaderde 8 keer in 2021. Zowel fysiek als online.
In 2021 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 de Stichting werd verzorgd door bureau MO/Human
Resources.
Dienstencentrum De Roef
Touwslagerslaan 3
3454 GV De Meern
(030) 666 3 888
info@deroefdemeern.nl
dc.deroef@gmail.com
Beheerder: Ineke Schols
Meer informatie op:
www.deroefdemeern.nl
Facebook: Dienstencentrum De Roef
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FEITEN EN WETENSWAARDIGHEDEN
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
Met ingang van 1 januari 2021 werkt Mevrouw Ineke Schols-Miltenburg 4 dagen
als zakelijk leider.
Naast alle reguliere taken van elke beheerder in een buurthuis, rust er tijdens de pandemie
extra zorg, aandacht en verantwoordelijkheid op haar schouders.
Vanaf 1 januari 2021 werkt Mevrouw Paula van Maarsseveen 8 uur per week mee als
beheerder.
Zij oriënteert zich op de taken en werkzaamheden in De Roef. Die zijn, begrijpelijk als gevolg
van de pandemie, anders dan normaal. Zij volgt daarnaast een cursus Sociale Hygiëne.
Per 1 september neemt Paula afscheid.
Ineke Schols blijft parttime werken. Maandag 22 november is haar laatste werkdag voordat zij
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dat vieren we met bloemen en gebak.
Geen groots afscheid met speeches, tranen en cadeaus, want de volgende dag, dinsdag 23
november, is zij weer gewoon paraat, nu als werkende AOW’er.

Vrijwilligers
Wil, Alie, Ans, Riet, Corrie, Riek, Diny, Ria, Elli, Yvonne, Wil, Gerry, Gerda, Joke,
Marianne, Ruud, Rini, Maria, 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 65 jaar, de oudste vrijwilliger is 94 jaar.
Veel vrijwilligers wonen in De Zonnewijzer of in de nabije omgeving in De Meern, maar ook
elders in de stad Utrecht en zelfs in Beesd en Vianen.
Ook in 2021 kunnen Ineke en Paula altijd rekenen op de trouwe hulp van de vrijwilligers.
Taken en tijden worden volgens rooster altijd in goed overleg vastgesteld.
Ruilen of invallen? Dat regelen zij onderling.
Nieuwe vrijwilligers krijgen altijd een barinstructie van de beheerder.
Het mag duidelijk zijn dat wij heel blij zijn met zo’n unieke grote groep.
Hoe komen jullie aan al die vrijwilligers? Die vraag klinkt regelmatig.
En dan leggen we het geduldig uit:
Niet door advertenties of oproepjes.
Maar wel door de niet aflatende attente zorg van Ineke Schols.
Haar geheim: zorgen voor attenties bij bijzondere dagen, met aandacht luisteren.
Bellen, mailen of appen bij ziekte of zorgen. Signaleren van gevoelens van eenzaamheid en
verdriet.
Nooit boven de groep staan, maar samen werken, samen op trekken. Samen de leuke, maar
ook minder leuke klussen opknappen.
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Covid-19
In 2020 is al veel ervaring opgedaan met preventiemaatregelen zoals onder andere het tonen
van de QR-code, mondkapjes, ontsmettingsmiddelen, extra grote tafelbladen en een strak
protocol bij het schenken van koffie en thee.
In 2021 is het telkens weer schakelen als De Roef, na weer een nieuwe persconferentie,
opeens meer, of juist veel minder bezoekers mag ontvangen.
In goed overleg met de gemeente Utrecht mogen we gelukkig vaste bezoekers blijven
ontvangen. Voorkomen van gevoelens van alleen zijn, dat is belangrijk.
Het vraagt om extra oplettendheid. Worden alle maatregelen nageleefd?
Handen wassen, mondkapje op als je loopt, thuis blijven als je klachten hebt, en afstand
houden.
Dat is in De Roef niet zo moeilijk. Het meubilair is altijd op 1,5 meter afstand opgesteld.
En trekt iemand dat in twijfel, dan haalt Ineke haar stok van precies 1,5 meter tevoorschijn.
Kijk! 1,5 meter hè?
Bovendien zijn de bezoekers zelf ook alert. Niemand wil immers ziek worden.

Alternatieven
Natuurlijk is het jammer als traditionele feesten niet door kunnen gaan.
Maar Ineke zou Ineke niet zijn als zij met haar team niet zorgt voor verrassingen, lichtpuntjes
in sombere dagen.
Geen Valentijnsfeest? Dan is er toch voor elke bewoner van de Zonnewijzer een rode roos
met een lief kaartje. Kan de Paaslunch niet doorgaan? Als verrassing hangt er een zakje met
chocolade paashaas en mini paasbroodje aan de knop van elke deur.
In het voorjaar biedt de Lionsclub Vleuten De Meern een buitenoptreden aan van
het Duo Nicole van Heemsbergen (klarinet) en & Angelique Van Jaarsveld (piano).
En ook Sinterklaas vergeet de bewoners natuurlijk niet; zij krijgen een zak gevuld met
heerlijk 5-december-lekkers.

Nieuwe Buren
‘Huize Nijevelt’ wordt: ‘Nijevelt’.
In april betrokken de eerste bewoners hun appartementen in het gerenoveerde gebouw van het
voormalig verzorgingshuis naast De Roef.
Vijftien cliënten van het Leger des Heils die na een leerproces zelfstandig kunnen gaan wonen
met ambulante begeleiding en 18 jonge starters op de woningmarkt. Van hen wordt gevraagd
om als goede buren met de cliënten van het Leger Des Heils op te trekken.
De dames van de hobbyclub maakten mooie kaarten om de nieuwe buren te verwelkomen.

Broodje Vleuten De Meern
De altijd zo succesvolle netwerkbijeenkomsten op het Wijk Service Centrum in Vleuten
kunnen helaas als gevolg van de Covid problemen niet doorgaan.
Maar het contact met gemeente blijft goed. Onze contactpersonen zijn altijd goed bereikbaar.
Bijvoorbeeld als er een wens is om naast de jeu de boulesbaan bij De Roef, ook een
schaaktafel te plaatsen.
Een mooie gelegenheid voor de senior bezoekers van De Roef en de jonge bewoners van
Nijevelt om samen actief te zijn.
De gemeente helpt mee om deze wens te vervullen.
In korte tijd wordt de tafel besteld en geplaatst.
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Op 25 september, op Burendag 2021, spelen een lid van Schaakvereniging Trio en een lid van
Jeugdschaakclub Magnus Leidsche Rijn een eerste partij op de tafel.

Dwarsverband
De Stichting Vrienden van De Roef is lid van de Vereniging Dwarsverband.
Een verband van accommodaties in zelfbeheer, zoals De Roef en De Schalm, ·zie
www.dwarsverbandutrecht.nl
Via online vergaderen houden we contact. We ontvangen regelmatig nieuwsbrieven met
nuttige informatie, zoals berichten van het College van B&W, van de rijksoverheid over
maatregelen, die te maken hebben met aanpassen, versoepelen of juist aanscherpen.
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 het in werking treden van nieuwe wet- en
regelgeving, zoals de Wet Bestuur en Toezicht en Rechtspersonen.

Samenwerking met National Ouderenfonds
In samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds organiseert Comité Vleuten De Meern
op 3 oktober een feestelijke middag voor senioren in De Roef. Natuurlijk worden alle
voorzorgsmaatregelen in verband met corona genomen.
André Hamoen en Friends geven een spetterend optreden. Vrijwilligers zorgen volop voor
drinken en iets lekkers. De Bingo met fijne prijzen valt ook goed in de smaak. Aan zo’n leuke
middag is iedereen nu wel toe.

Toekomst en continuïteit
In het najaar van 2020 heeft het bestuur van Stichting Vrienden van De Roef al eens een extra
vergadering gewijd aan de toekomst van De Roef. Dit in verband met de gemiddelde leeftijd
van beheerder en bestuursleden.
‘Wie wil nog lang doorgaan, wie wil eigenlijk wel wat rustiger aan doen of wie wil
op niet al te lange termijn stoppen’, is de vraag.
Geen urgent vraagstuk, maar wel goed om na te denken over een goede continuering van een
dienstencentrum dat dagelijks van zo’n grote waarde is voor de bezoekers.
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 2021 vertelt Miecke Monden dat zij m.i.v.
1 januari 2022 gaat stoppen. Want liever op tijd voor een goede vervanger zorgen dan
onverwacht De Roef in de steek te moeten laten.
De penningmeester is dan zojuist verhuisd naar Brabant en wil zijn taak ook graag
overdragen. Gelukkig laten beiden weten dat zij geen haast hebben.
Het is belangrijk om enthousiaste nieuwe bestuursleden te vinden die zich van harte willen
inzetten voor alle bezoekers en vrijwilligers van De Roef, die warme veilige plek in De Meern
waar senioren elkaar kunnen ontmoeten voor koffie, sport en spel, ontspanning en creativiteit,
bezinning en vooral plezier.
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Goed nieuws
In het najaar melden zich twee nieuwe kandidaten voor het bestuur aan: Gerard Melisse en
Cindy van Eijk.
In de vergadering van 28 oktober besluit het bestuur om Gerard Melisse te benoemen tot
voorzitter en Cindy van Eijk tot penningmeester van de Stichting Vrienden van De Roef
met ingang van 1 januari 2022.
Leonie Brinkhof is, en blijft, secretaris.

Koninklijke onderscheiding
Op 26 april rijkt burgemeester Sharon Dijksma op het stadhuis in Utrecht een Koninklijke
onderscheiding uit aan voorzitter Monden, als waardering voor het behoud en de ontwikkeling
van Dienstencentrum De Roef in zelfbeheer. Zij wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Een onvergetelijk moment. Later volgde een feestelijk onthaal bij De Roef door Ineke,
bestuur, vrijwilligers, bezoekers, familie, buren en vrienden.

Pluspunten
-Tevreden deelnemers aan de vele activiteiten.
-Alle onvoorwaardelijke en onbetaalbare hulp van zeer velen.

Minpunten
-Afscheid van bezoekers als gevolg van verhuizing of overlijden.
-De beperkingen die de Covid19 pandemie met zich meebracht.

Plannen
De afgelopen jaren hebben ons geleerd om voorzichtig te zijn met plannen maken.
De lockdown die op 18 december 2021 van kracht wordt, maakt jammer genoeg opnieuw
korte metten met de geplande hoogtepunten in december.
Kerstconcert én kerstdiner moeten worden geannuleerd, een enorme teleurstelling.
Maar we kijken vooruit. Eén plan staat al vast:
De vrijwilligers verdienen het om eindelijk weer eens verwend te worden voor hun trouwe en
belangloze inzet.
Tot onze grote verrassing winnen wij een mooie geldprijs in de Rabobank clubsupport Actie.
Met de toegezegde hulp van Lionsclub Vleuten-De Meern komt er vast en zeker een
spetterend feest voor al die trouwe kanjers.
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DE JAARREKENING
De financiële situatie van De Roef is gezond. Dat stemt niet alleen tot tevredenheid, maar ook
tot dankbaarheid. Want zonder hulp was zoiets onmogelijk.
Daar waren de inkomsten uit huur, bijdragen van onze trouwe donateurs.
En de subsidie van de gemeente Utrecht,
En de prijs van Rabo Club Support, en een printer van de Rotary Haarzuylens,
En de geste van onze verhuurder, Stichting De Rijnhoven die ons tegemoet kwam bij het
betalen van de huur,
En de bijdrage uit het Nood- en Herstelfonds,
En de NOW regeling,
En, maar helaas voor het laatst, de inzet van de ‘krantenmannen’, de vrijwilligers die trouw
oud papier verzamelen en gereed maken voor verkoop. Met het oog op brandveiligheid is het
niet langer toegestaan oud papier op te slaan in de fietsenstalling.
Dat is even begrijpelijk als jammer. Juist nu, nu de prijs voor oud papier weer flink stijgt.

De jaarrekening en de daarop betrekking hebbende bescheiden zijn in januari 2022
onderzocht door de kascommissie, te weten de dames M. Schijf en N. Bredewoud.
De commissie heeft geadviseerd om de jaarrekening over 2021 goed te keuren, en het bestuur
décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in dat jaar.
Het bestuur heeft aldus besloten in zijn vergadering van 9 maart 2022.
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STICHTING VRIENDEN VAN DE ROEF
JAARREKENING 2021

1. Balans per 31 december 2021

ACTIVA

31dec-21

31dec-20

€

€

PASSIVA

31dec-21

31dec-20

€

€

Voorraden

1.000

1.085

Kapitaal

15.000

1.085

Nog te ontvangen gelden

3.564

6.461

Reserves

49.041

27.413

Nog te betalen
47.580 kosten

140

0

Vooruit
ontvangen gelden

0

26.000

623

628

64.804

55.126

Geldmiddelen

60.240

Resultaat

64.804

55.126

2. Toelichting op de balans
2021

2020

€

€

Voorraden
Bar voorraad

1.000

1.085

Geldmiddelen
rekening courant
spaarrekening
kasgeld
Totaal

4.629

2.045

55.000

45.000

611

535

60.240

47.580
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2021
€

2020
€

Kapitaal
Onze barvoorraad
Gedeelte van onze ontvangen subsidie over 2021

1.000

1.085

14.000
15.000

1.085

Reserves en fondsen
Reserve Nood en Herstelfonds Welzijn/Sport Gemeente Utrecht

15.000

Voorziening onderhoud de Roef

12.000

10.000

Voorziening vernieuwing meubilair

6.000

4.000

Voorziening vernieuwing audiovisuele apparatuur

5.000

4.000

Fonds investering / activiteiten

7.041

6.412

Lustrum 2023

4.000

3.000

49.041

27.412

Van Gemeente Utrecht een subsidie ontvangen om ons vermogen waar nodig uit te breiden.
De ontvangen subsidie over 2021 van de Gemeente Utrecht hebben we gedeeltelijk
gebruikt voor versterking van onze reserves.( € 6.000,- )
In het fonds Investeringen/ .activiteiten is de winst over 2020 toegevoegd (afgerond naar boven € 629,-)

Resultaat 2021
Vanwege de Corona pandemie is net als vorig jaar de situatie heel moeilijk vooraf te voorspellen.
Dankzij de Gemeente Utrecht en de Stichting Rijnhoven, onze verhuurder, alsmede de Overheid hebben we nog een positief
resultaat kunnen bewerkstelligen.
Ook is onze financiële positie ondanks de pandemie dankzij bovengenoemde instanties verbeterd.
Daarnaast een woord van dank aan onze donateurs en de Rotaryclub Haarzuilens.
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Exploitatierekening over 2021
Rekening 2021

Begroting 2021

Rekening 2020

€

€

€

BATEN
Opbrengst bar

34.731

50.000

39.010

Opbrengst verhuur

7.341

10.000

10.656

Opbrengst overige activiteiten

1.840

2.000

2.238

Donaties

4.882

2.000

2.483

Overige inkomsten (* zie voor 2021 toelichting Subsidies )

********
Totaal

24.350

12.000

48.794

88.350

66.387

LASTEN
Inkoopkosten bar de Roef

-9.396

-15.000

-10.309

Kosten dienstencentrum

-23.359

-53.350

-43.126

Overige kosten

-15.416

-20.000

-12.324

-48.171

-88.350

-65.759

623

0

628

Resultaat

SUBSIDIES
Subsidie Gemeente Utrecht

26.000
15.000

Overheid NOW 2021 1ste en 2de kwartaal 2021

17.341
Totaal

Besteed aan: Kosten Sociaal Beheerder

58.341
23.341

Besteed aan: Reserves

6.000

Besteed aan: Kapitaal

29.000
Totaal

58.341
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
€

LASTEN
Kosten Telefonie en internet

936

Kosten onderhoud inventaris

64

Kosten schoonmaak

1.306

Kosten Bank

209

Kosten secretariaat

990

Kosten automatisering

803

Kosten MO/HR

799

Kosten vrijwilligersfeest
Kosten inboedelverzekering

151

Kosten Buma Stemra

483
5.741

Huur Dienstencentrum de Roef

9.675

Kosten Sociaal Beheerder

23.359

Inkoop bar

9.396

Totaal

48.171
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TOT SLOT
Dit jaarverslag zal ook op de website van de Stichting Vrienden van De Roef gepubliceerd
worden.

www.deroefdemeern.nl
Deze website is in 2013 ontworpen door Astrid Oostveen, onze webmaster.
Vanaf dat moment zorgt zij ook dat de informatie op de site actueel is.
Het wordt tijd dat de website die vernieuwd wordt.
Het winnen van de Toegankelijkheidsprijs in 2020 bood die mogelijkheid.
Maar steeds meer werk vindt online plaats. Ontwerpers en bouwen van websites zijn druk
bezet. Gelukkig meldde Laura Visser zich in het najaar van 2021 aan, een enthousiaste jonge
webdesigner aan die nu binnenkort onze site gaat mee gaat vernieuwen en aanpassen.
Een papieren exemplaar van dit verslag is op aanvraag verkrijgbaar.
De Facebookpagina van Dienstencentrum De Roef De Meern houdt bezoekers en
belangstellenden steeds op de hoogte van recente gebeurtenissen.
Tekst en foto’s zijn van Ineke Schols en ‘Hoffotograaf /facebookbeheerder’ Ben van Rooijen.
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