Jaarverslag SIV 2021.

Ook het jaar 2021 werd evenals 2020 getekend door de gevolgen van de corona-pandemie. Toch was het nog
mogelijk in totaal 3 van de reguliere 4 vakantieweken te realiseren. Rekening houdend met de corona-richtlijnen
van de Ned. Vereniging voor Gehandicaptenzorg werden voorbereidingen getroffen voor 3 vakantieweken met
een kleiner aantal gasten in de hoop dat deze doorgang zouden kunnen vinden. De winterse Haardvuurwerk in
januari moest helaas worden afgelast, maar in nauw overleg met Nieuw Hydepark te Doorn kon er van 12-19 juni
een week gerealiseerd worden voor 23 gasten. Ook de 2 ‘kleine’ weken in accommodatie De Biestheuvel te
Hoogeloon (van 24-30 juli en van 18-24 sept.) konden op 1,5 meter, met mondkapjes en vaste verzorgers per
gast en snel-testen zo nodig, voor 2x 8 gasten verwezenlijkt worden. Gezien de omstandigheden in 2021 met als
gevolg onzekerheid, annuleringen en afzeggingen vroeg het organiseren van de weken ook dit jaar weer grote
inzet en veel van het improvisatievermogen van de vakantie-coördinator. Onze gasten waren verheugd en
dankbaar dat deze weken konden doorgaan, temeer daar deze bijzondere tijd voor velen een moeilijke en vaak
eenzame periode was. Om genoemde 3 weken voor totaal dus 39 personen (in de laatste jaren vóór 2020 waren
er ruim 100 gasten) te kunnen realiseren was de inzet van de 34 enthousiaste vrijwilligers onontbeerlijk. En dit
jaar werden dan ook weer (twee) vrijwilligers mede vanwege hun SIV- werk koninklijk onderscheiden.
In bestuurlijk opzicht moest het noodzakelijke werk eveneens voortgang hebben; er waren 3 vergaderingen
waarvan 2 gezamenlijk met de Raad van Toezicht. Het kader van de vrijwilligers (bestaande uit de algemeen
leiders en hoofdverpleegkundigen, de redacteur van het vrijwilligerscontactblad Spraakmakend, het kaderlid
gasten- en vrijwilligerswerving) kwam samen met de vakantiecoördinator twee keer bijeen.
Als kleine organisatie hebben we een beperkt maar krachtig Comité van Aanbeveling. Daarin was na het vertrek
van burgemeester Krikke een vacature ontstaan. We prijzen ons gelukkig dat dhr. Chris van Dam, oud- Tweede
Kamerlid CDA, bereid is gevonden zijn naam aan onze stichting te verbinden.
Voor uitgebreid inzicht in de financiële gang van zaken is het nuttig onze website te raadplegen: www.stichtingsiv.nl => over siv => downloads => jaarrekening 2021. Dit hopelijk uitzonderlijke jaar is toch nog met een positief
saldo van € 791 afgesloten, hoewel bijdragen vanuit fondsen terugliepen. Dankbaar zijn we dan ook voor de
aanzienlijke bijdrage middels de “Bezinningsaktie 2021” van de PG Delft en de collecte-opbrengst van de
Kloosterkerk. Onze dank betreft natuurlijk eveneens de donaties van particulieren en de steevaste bijdragen van
fondsen en diaconieën. De kostenbesparing vanwege het niet kunnen doorgaan in 2021 van de geplande
recreatieve vrijwilligers-dag en de vrijwilligers-toerustingsdag (een vorm van scholing en educatie) moge ons in
komende jaren bespaard blijven. Want aan een krachtig sociaal netwerk en aan de deskundigheid van onze
medewerkers draagt SIV van harte, ook financieel, bij.
Inmiddels zijn plannen voor 2022 in ontwikkeling en deels al met voldoening uitgevoerd. We hebben er alle
vertrouwen in dat ook dit nieuwe jaar voor SIV-gasten en vrijwilligers een goed jaar kan worden.
April 2022.

