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Voor een aangenamer leven  

  

  

  

  

Jaarverslag 2020  
  

 

Senioren Actief Zuidplas is en blijft een snelgroeiende vereniging in de 

gemeente Zuidplas voor en door senioren, waar alle huidige en toekom-

stige senioren terecht kunnen voor hulpvragen, ondersteunende dien-

sten en deelname aan ontspannings- en inspanningsactiviteiten.  

  
 
 
Ledenvoordeel 

 Persoonlijk vervoer 
 Sport en ontspanning met korting 
 Klusjesservice bijna gratis 
 Hulp bij belasting invullen 
 Hulp bij WMO-vraagstukken 
 Repaircafé 
 Ledenkorting 
 En nog veel meer! 
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Voorwoord van de Voorzitter 

Beste lezer,  

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag over 2020 van onze vereniging. Het coronajaar staat in ons aller 
geheugen gegrift. Een voor veel mensen eenzaam en onrustig jaar. Oók onderliggend steeds die angst van 
“als ik maar niet ziek word?”. Er lijken betere tijden aan te breken. 

Senioren Actief Zuidplas is opgericht om elkaar te ondersteunen en contacten in ontspanning en inspanning 
te bieden. Dat is niet erg gelukt in 2020. Zoals u weet hebben we het coronaproces steeds gevolgd en ge-
probeerd activiteiten weer op te starten. Helaas mocht en kon het steeds niet. Gelukkig gingen vervoer, 
klusjesdienst, consulenten en belastingservice wel door voor zover mogelijk. Dat gold ook voor de repair-
cafe’ s in een later stadium. Onze onvolprezen vrijwilligers gingen dóór voor zover zij dat zelf konden en wil-
den. Dank daarvoor. 

In dit verslag willen wij u de stand van zaken van SAZ laten zien. Het ledental stijgt nog steeds gestaag, zij 
het wat minder snel, ook al door corona. Veel mensen weten ons te vinden, vooral omdat onze ondersteu-
ning ook werkelijk heel veel mensen ondersteunt. Mond op mondreclame, ons magazine en de website, 
Hart van Holland en het jaarboekje doen de rest.  

In 2020 kon onze Jaarvergadering niet doorgaan. We hebben wel gezorgd dat u op de hoogte bleef van de 
stand van zaken door onze website, informatieberichten, het magazine en het gegeven dat u altijd informa-
tie op kunt vragen bij onze secretaris.  

Ook vrijwilligers weten ons nog steeds te vinden. Daar worden wij altijd weer blij van want met vereende 
krachten kunnen we meer bereiken. Als u ook iets zou willen doen voor onze vereniging, laat het vooral ho-
ren. Vele handen maken het werk lichter en er zijn altijd vacatures. 

Senioren Actief Zuidplas is inmiddels zeer bekend in Zuidplas. We hebben veel tevreden leden, die blij zijn 
met alle diensten die geleverd worden door gemotiveerde en vriendelijke vrijwilligers. Senioren weten ons 
te vinden en te bevragen. Maar mocht u, om wat voor reden dan ook, niet tevreden zijn; laat het ons we-
ten. Wij zijn in voor verbetering en vernieuwing. 

Wij zijn er ook altijd voor in om nieuwe activiteiten te helpen opstarten. Voorwaarde is steeds dat er een 
“trekker” is of een paar trekkers. Iemand die de activiteit coördineert.  Wij zorgen voor ondersteuning. 
Hebt u een plan of idee. Laat het ons horen.  

Voor en door senioren is onze slogan.  

Het bestuur dankt iedereen voor het vertrouwen dat er in ons is en wordt gesteld. Het geeft ons de ener-
gie, om samen met alle vrijwilligers en andere betrokkenen door te gaan op de ingeslagen weg. In alle ker-
nen; Zevenhuizen, Moordrecht, Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJsel krijgen wij steeds meer leden en 
ook activiteiten. Mond op mondreclame doet de rest. We zijn er voor alle senioren. Wij ontmoeten u 
graag, u bent welkom!! 

 

Namens het bestuur van SAZ, 

Ellie Ham-Onderwater (voorzitter) 

mailto:secretaris@sazuidplas.nl
http://www.sazuidplas.nl/
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Van de secretaris  

Het Corona-jaar 2020 was voor SAZ een moeilijk jaar zoals voor eenieder van ons. We moesten in maart 
2020 vrijwel alle activiteiten (toen hopelijk) tijdelijk stoppen. Daarna in september ondernamen we een po-
ging om weer op te starten, maar helaas was dat maar van korte duur. Vervolgens bleven we hopen dat we 
in 2021 weer gauw met hulp van de vaccinatie uit de Corona-tijd zouden kunnen komen. Dat duurde toch 
veel langer dan we ooit voorzien hadden. Op dit moment gaat het goed, alle activiteiten zijn, zij het met 
enige restricties, weer opgestart. We zijn en blijven hoopvol gestemd voor de rest van dit jaar en het ko-
mende jaar 2022.  

- Eind 2020 hebben we in totaal 825 leden, waarvan 627 hoofdleden (dit zijn de betalende leden). Dat wa-
ren er eind 2019 801, waarvan 604 hoofdleden. Dus toch nog een netto toename van 24 leden. In 2020 
hebben helaas 64 leden uitgeschreven om verschillende redenen: verhuizingen, overlijden of anderszins. 
Toch hebben we 92 leden mogen inschrijven. Ook het aantal vrijwilligers is, zij het beperkt, toegenomen. 
We tellen nu 90 personen.  

- Van de geplande vergroting en verbreding van activiteiten en diensten is het helaas niet gekomen. Door 
Corona is het Repair Café in Nieuwerkerk in 2021 op een andere locatie gaan werken. We waren in 2020 
gedeeltelijk actief in drie dorpen en zijn in 2021 opgestart in Moerkapelle (OpMoer)  

- In 2020 hebben we afscheid genomen van Bewegen op Muziek. Ook in andere groepen zijn deelnemers 
om Corona-redenen of anderszins afgehaakt. Het aantal deelnemers aan onze activiteiten is hierdoor wat 
afgenomen in 2020.  

- We blijven altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers op allerlei gebied, klussers, chauffeurs, bezorgers, coör-
dinatoren en bestuursleden ter versterking van onze organisatie. We merken dat door de vergroting van de 
vereniging er meer aandacht gegeven moet worden aan de bezetting van alle posten. Onze vrijwilligers en 
ook het bestuur moeten niet het meedoen met en werken voor SAZ als te belastend ervaren.   
Dus meldt u aan via tel 06-27192690 of via de mail secretaris@sazuidplas.nl 

De Algemene Leden Vergadering 2021 met rekening en verantwoording over het jaar 2020 is nu gepland 
voor 26 november. 
Over 2019 hebben we geen ALV gehouden. Alle stukken heeft u wel kunnen ophalen of lezen op onze web-
site. Daar wij geen enkele reactie hebben ontvangen hierop vóór 20 september 2020, zoals gevraagd in ons 
Magazine, zijn wij ervan uit gegaan dat u akkoord bent gegaan met deze procedure en daarmee uw goed-
keuring hebt gegeven aan het jaarverslag 2019 en de financiële gang van zaken. Ook over het gevoerde be-
leid door het bestuur heeft hiermee uw goedkeuring ontvangen.  
 
- In 2020 is het bestuur versterkt met de komst van dhr. Cor v.d. Berg. Hij is bereid gevonden om tot het 
bestuur toe te treden met als specifieke taak de Marketing en Externe Communicatie. 
 
Het bestuur bestond eind 2020 formeel uit: 
voorzitter: mevr. Ellie Ham – Onderwater 
penningmeester: dhr. Aad Stuivenberg 
secretaris: dhr. Siem Griffioen 
2de secretaris: mevr. Joke Noordijk  
bestuurslid: dhr. Paul Simon (overleden 21 juli 2021) 
bestuurslid: dhr. Cor v.d. Berg (wegens ziekte afgetreden in oktober 2021) 
Het bestuur heeft in 2020 gemiddeld om de vier á vijf weken vergaderd (soms via ZOOM) 
Siem Griffioen (Secretaris) 

mailto:secretaris@sazuidplas.nl
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Van de penningmeester 

 
Het boekjaar 2020 is met een surplus van afgerond € 7.100 afgesloten. Dit werd bereikt door de inkomsten 
die wij in 2020 hebben ontvangen uit de contributie voor het lidmaatschap, de opbrengsten van de inspan-
nings-activiteiten, opbrengsten voor het plaatsen van advertenties en de subsidie die de gemeente Zuidplas 
verstrekt voor de diverse activiteiten die SAZ verricht. 
 
Hierbij dient nog wel een kanttekening geplaatst te worden. De gemeente Zuidplas heeft aan alle instellin-
gen die van de gemeente activiteitensubsidies ontvangen, gevraagd om dat deel dat men niet heeft ge-
bruikt van de subsidie door de Corona terug te storten in de gemeentekas. Bij de controle door de kascon-
trolecommissie is aangegeven dat over het jaar 2020 in 2021 € 6.000 teruggestort zal worden. Deze wijzi-
ging zal in de jaarrekening van 2021 verantwoord worden. 
 

 
 
 
  

 
 
 
Aad Stuivenberg (Penningmeester) 

  

Activa/Bezittingen/Debet 1-1-2020 31-12-2020  Passiva/Schulden/Credit 1-1-2020 31-12-2020

Kas Spellen 754,84 169,18 Eigen vermogen 271,13 7.377,36

Kas Klaverjassen 608,80 292,65 Voorziening jubileum 5.000,00 5.000,00

Kas Bridge 442,00 140,85 Vooruit ontvangen 8.395,00 9.750,00

Rekening Courant 732,16 1.928,33 Nog te betalen 4.307,01 5.071,30

Spaarrekening 9.748,52 19.249,72 Nog uit te zoeken posten 478,00 448,52

Inrichting Mezendaal 254 1.756,30 1.405,04

Nog te ontvangen 4.408,52 4.461,41

Totaal Activa/Bezittingen/Debit 18.451,14 27.647,18  Totaal Passiva/Schulden/Credit 18.451,14 27.647,18

  

Kosten/debet 2020  Opbrengsten/Credit 2020
Activiteiten 35.471,35 Activiteiten 26.902,58

Resultaat 7.106,23 Lidmaatschap 15.675,00

  

Totaal Kosten/Debit 42.577,58 Totaal Opbrengsten/Credit 42.577,58

Balans

Resultatenrekening

Winst- en verliesrekening over 2020 2.020 2.019 2.020 2.019

Baten Lasten

Opbrengst Lidmaatschap 15.675,00 10.606,00 Kosten Inspanning 1.711,51 7.049,66

Subsidie Gemeente Zuidplas 17.077,00 12.046,46 Kosten Ontspanning 1.288,31 942,57

Advertentie inkomsten 900,00 565,00 Kosten Ondersteuning 2.278,57 1.949,20

Rente 1,20 2,00 Kosten Overige Activiteiten 5.054,26 953,50

Opbrengsten Inspanning 0,00 0,00 Advertentiekosten 469,56 741,21

Opbrengsten Ontspanning 0,00 0,00 Bestuurskosten (incl. ALV + Relatie) 876,53 2.265,94

Opbrengsten Ondersteuning 0,00 100,00 Support 7.626,41 8.107,03

Opbrengst Overige Activiteiten 0,00 0,00 Huisvesting 1) 7.287,23 6.129,67

Inkomsten vorig dienstjaar 45,41 0,00 Kosten vorig dienstjaar 0,00 299,08

Totaal baten 33.698,61 23.319,46 Totaal lasten 26.592,38 28.437,86

Resultaat 2020 7.106,23 -5.118,40

mailto:secretaris@sazuidplas.nl
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 Van de kascontrolecommissie 
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Jaarverslagen van de coördinatoren 

SAZ Inspanning 
2020 was een ander jaar dan anders: Lockdown, lessen opstarten weer een lockdown. 
Laten we ons richten op 2021, het jaar dat alles weer op gang komt ook onze Inspanningsgroepen. 
Graag wil ik onze docenten en coördinatoren hartelijk bedanken voor het onderhouden van het contact 
met deelnemers tijdens de lockdown-periodes. 
 
Petra Lelieveld (Teammanager Inspanning) 
 
Fitness Nieuwerkerk Comenius College 
Wat een jaar is het geworden!!!  
Bijna geen lessen in verband met de uitbraak van het Covid-19 virus. 
We begonnen goed tot half maart, toen mochten we niet meer. 
Elke maand dachten we ....... nu mogen we weer. 
Maar nee, we moesten wachten tot oktober voordat we aan de eisen konden voldoen en we weer de zaal in 
mochten. 
Alleen nu even verder met de leidster die in het verleden deze groep heeft opgestart, omdat de leidster aan 
het revalideren was van een heupoperatie. 
De mensen die het aandurfden met de maatregelen waren enthousiast dat ze weer mochten bewegen. 
We hopen in de toekomst weer alle deelneemsters en deelnemers terug te zien. 
Wij zijn er klaar voor. 
 
Joke Hielkema (Docente) 
 
Fysiogym  
Zoals alles in het dagelijks leven troffen corona en de corona-maatregelen, in 2020 ook onze fysiogym-
groep. We hebben wekelijks geoefend, totdat 15 maart de lessen abrupt geheel moesten stoppen. 
We hielden af en toe onderling contact met rondzend e-mails, waar bijna alle deelnemers actief aan bij-
droegen. Zo bleven we tijdens de lockdowns toch enigszins op de hoogte van elkaars wel en wee.  
 
De oud-docente van deze groep tot 2010, toen nog Mensendieckoefengroep van de Reumapatiënten-ver-
eniging, therapeute mw. Dicky Verhoeff, was in Nieuwerkerk het eerste coronaslachtoffer.  Thuiszorg en de 
Hoed moesten bij haar als eerste starten met steeds toenemende benodigde hulp aan en behandeling van 
coronapatiënten. Ondanks haar 91-jarige leeftijd kwam ze er thuis doorheen, maar haar fitheid kwam niet 
terug. Helaas is ze op 25 maart 2021 alsnog overleden, onder meer door blijvende longklachten en ver-
moeidheid als gevolg van de corona.  
 
Op 1 oktober was de enthousiaste herstart van onze lessen, maar al na 2 x ging er een 2e coronagolf door 
Nederland en moesten bewegingsactiviteiten in groepen, dus ook wij, weer stoppen. Inmiddels (ca. halver-
wege 2021) zijn we wekelijks weer volop aan het oefenen, zij het met een kleinere groep i.v.m. de eis om 
1,5 m. afstand te houden. We verwachten aan het eind van de corona maatregelen snel weer naar 20 deel-
nemers door te groeien. Er zijn nl. heel wat verzoeken binnen gekomen voor een proefles. 
 
Cora de Vries-Kagchèl (Coördinator) 
 
Hydrotherapie in 2020 
Elke dinsdag is warmwaterdag in het Polderbad in Nieuwerkerk aan den IJssel en daarom is er voor onze 
hydrotherapiegroepen tijd gereserveerd. Bewegen in warm water is heel prettig voor onze senioren met 
een fysieke beperking, Het zwembad heeft ook een stoeltjeslift, waarmee ieder die dat wil in en uit het wa-
ter kan worden getild.  

mailto:secretaris@sazuidplas.nl
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Helaas is 2020 vanwege de covid19 pandemie voor ons een slecht jaar geweest. In maart moesten we 
noodgedwongen stoppen. In september hebben we een voorzichtige herstart gemaakt, maar in december 
werd het zwembad weer gesloten wegens de covid problemen. 
Gelukkig konden we in 2021 weer herstarten in de maand juni. Dankzij de flexibele opstelling van het 
Polderbad konden we nu ook tijdens de reguliere zomerstop doorgaan met de lessen.  
Het aantal deelnemers is ondanks een aantal afhakers toch weer groeiend en we zitten nu eind augustus 
weer op het oude niveau.  
Als de aanvragen blijven binnenkomen zullen we weer tot het aanleggen van een wachtlijst moeten over-
gaan.  
 
Onze lessen onder de inspirerende leiding van Saskia en Jean-Paul, vliegen voorbij, mede omdat we ont-
spannen meedoen en met elkaar omgaan. Wie iets niet kan, of op een andere manier doet, wordt niet raar 
aangekeken. Ieder doet naar eigen vermogen mee en ook het contact onderling is erg plezierig.  
Na afloop is er voor wie dat wil nog een gezellige nazit in de kantine, waarbij sommigen bij een kopje koffie 
of iets dergelijks hun broodje nuttigen. 
Kortom: 2020 was door de Corona pandemie een slecht jaar voor onze hydrogroep, maar we kijken hoop-
vol vooruit naar de positieve ontwikkelingen. 
 
Betty van Damme (Coördinator) 
 
Yoga Nieuwerkerk aan den IJssel 
In maart 2020 moesten we helaas de yogalessen voor 3 maanden stopzetten. 
Heel jammer, omdat veel mensen veel baat hebben bij beweging en ontspanning. 
Ook het sociale contact is erg belangrijk in deze doelgroep. 
Gelukkig konden we na 3 maanden de lessen weer oppakken met diverse maatregelen. 
In december konden we de deuren nogmaals sluiten. 
Hopelijk gaat het vanaf nu weer als “normaal” lopen en kunnen we weer wat gaan opbouwen met de yoga-
groepen. 
 
Marieke Esser- (Het YogaHuis) 

Yoga Zevenhuizen 
Het jaar 2020 stond in het teken van Corona. Op moment van de lockdown in maart, hadden we een aardig 
groepje van 8 mensen. Door de lockdown mocht er lange tijd geen les worden gegeven. In oktober en no-
vember is een poging gedaan. Maar velen durfden niet te komen, het was een klein clubje van nog 3 deel-
nemers. Dus toen de tweede lockdown inging in november zijn we opnieuw gestopt, helaas.  Toen bleek 
ook dat velen nog niet digitaal genoeg onderlegd waren om onlinelessen te volgen. In 2020 is er dus amper 
4 maanden les geweest. 
 
Nicole Hoos (Docente) 

 
SAZ Ontspanning 
 
Brei/hobby café 
Sinds begin oktober 2020 zijn Marijke en ik gestart met een brei/haak/hobby club in Swanla in Zevenhuizen. 
Elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.  
We zijn begonnen met 6 dames en inmiddels (ondanks de Corona) alweer 17 dames die komen om te 
breien of te haken, dit doen de meeste voor goede doelen o.a.   

mailto:secretaris@sazuidplas.nl
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Knuffels voor Het Magische draadje voor kinderen die door ziekte op wat voor manier dan ook een opkik-
kertje kunnen gebruiken.  
 
We haken ook voor Hartendekens uit Moerkapelle, daar haken we Granny’s (vierkantjes) voor  
kinderen/jongeren tot 21 jaar die worden belemmerd in hun “onbezorgd-kind zijn” door langdurige ziekte 
of een andere beperking.  Van deze Granny’s worden, door een andere groep dames, dekens gemaakt die 
ze dan krijgen met een knuffel erbij. Deze dekens kan je aanvragen bij Hartendekens. 
 
Je mag uiteraard ook iets anders doen er worden bijv. met waterverf ook schilderijtjes gemaakt. Eigenlijk 
mag je alles komen doen als het maar aan tafel kan. Wil je alleen eens kijken, of een kopje thee komen 
drinken ben je ook van harte welkom.  
 
Ans van Tol (Coördinator) 
 
SAZ Ondersteuning 
 
Klusjesservice 
Onze activiteiten bestaan uit het verrichten van kleine reparaties in en aan de woningen van leden. Het 
verhelpen van storingen aan computers, printers, telefoons en andere elektronische apparatuur en ook het 
instellen hiervan; het monteren van meubeltjes, ophangen van lampen, gordijnen, schilderijen, lampen 
vervangen etc. 
Niet in aanmerking komen klussen waar ladder gebruik nodig is. Een trapleer is meestal geen bezwaar. Met 
andere woorden: “Geen klussen voor “dakhazen”!! 
Doorsnee genomen dienst een gehonoreerde klus niet meer tijd te vragen dan 2 tot max. 3 uur. 
Het team bestaat uit een coördinator en zeven uitvoerenden. Gelukkig kunnen we met ingang van 
december een achtste uitvoerende verwelkomen. 
Tot medio november zijn 205 klussen gehonoreerd, dus minder dan de 244 klussen in 2019. 
Maar het jaar is nog niet is nog niet om, er zijn er dus nog wel enkele te verwachten. 
Gezien de lagere vraag kun je je afvragen of dit ligt aan de Corona-pandemie of aan het gegeven dat de 
meeste leden nu op orde zijn. 
Tuinklussen zijn geminimaliseerd. Deze klussen waren moeilijk af te bakenen en dikwijls te zwaar gezien de 
leeftijd van de klussers. Ik hoop nog steeds op nog enige aanvulling op het Klussersbestand. 
 
Jaap Gouwens (Coördinator) 
 
Consulenten  
2020 Is het jaar waarin de wereld stil kwam te staan. Zo ook voor de consulenten van de SAZ. Onze doel-
groep bestaat veelal uit (kwetsbare) ouderen en wij konden niet meer op huisbezoek. Ook de telefonische 
hulpvragen bleven uit. Dit is op zich een positieve ontwikkeling want er is gebleken dat familie, vrienden, 
kennissen en buren meer aandacht aan elkaar zijn gaan schenken. Gezamenlijk werd vaak tot een oplossing 
gekomen waarvoor anders een “vreemde” consulent werd ingeschakeld. Om toch in contact te blijven met 
onze leden hebben wij gedurende het jaar ieder lid van 80 jaar en ouder gebeld (+/-300 leden). Wij hebben 
leuke, gezellige, korte, lange, verdrietige en blije gesprekken gevoerd. Het stoppen van SAZ-ontspanning 
bracht voor de een eenzaamheid en voor een ander het oppakken van een “oude” hobby teweeg. Een en-
kele keer konden wij iemand doorverwijzen naar de boodschappendienst van (toenmalig) Welzijn. 
Het telefonisch contact werd over het algemeen als zeer positief en heel attent ervaren.…….. 
 
Linda Timmers, Ellen Bouwman en Ineke van den Hondel (Consulenten) 
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Belastingservice 
Alle senioren in de Gemeente Zuidplas met een verzamelinkomen tot € 35.000 (alleenstaanden) of € 50.000 
(gehuwden of samenwonenden) komen in aanmerking voor hulp van de SAZ bij het invullen van de aangifte 
inkomstenbelasting en bij het aanvragen van zorg- en/of huurtoeslag.  
Hierbij gaat het om eenvoudige aangiften/aanvragen.  
Deze belastingservice wordt verleend in samenwerking met andere ouderenorganisaties opererend in de 
Gemeente Zuidplas, zoals: de KBO en PCOB. Voor de uitvoering van deze service hebben wij de beschikking 
over tien goed opgeleide en ervaren hulpverleners, de zogenaamde: Huba’s (Hulp bij Belasting Aangiften).  
De coördinatie van deze activiteit is in handen van Albert Duijvestijn. De coördinator is telefonisch bereik-
baar onder 06-15362443 of per e-mail via belastingservice@sazuidplas.nl. 
 Na ontvangst van een aanvraag voor belastinghulp, wordt er binnen 24 uur contact opgenomen met de 
aanvrager voor het maken van een afspraak. In verband met de corona-maatregelen zijn vanaf medio 
maart 2020 de huisbezoeken in de meeste gevallen vervangen door een uitwisseling van gegevens en het 
overleg “op afstand”.  
De Huba verstrekt na afronding van zijn werkzaamheden een kopie van de ingediende belastingaangifte 
aan de hulpvrager, alsmede een “Meegeefbrief” met de gegevens van de belastinginvuller. De kostenver-
goeding van de Huba voor het jaar 2020 bedraagt maximaal € 15,- per adres. Door de belastingservice wor-
den per jaar circa 250 aangiften inkomstenbelasting opgesteld of beoordeeld. Voor het lopend jaar ver-
wachten wij dat het aantal aangiften inkomstenbelasting ongeveer gelijk blijft met het genoemde aantal.  
Albert Duijvestijn (Coördinator)  
 
Vervoer 2020 
Wat een raar jaar was 2020. Waar we in 2019 nog bijna 4000 ritten hebben gereden, zijn we dit jaar terug-
gevallen naar 2000 ritten. 
Vanaf maart zijn we gestopt met rijden als gevolg van alle maatregelen die opgelegd werden i.v.m. corona.  
De dagopvang werd gesloten, ziekenhuizen hielden alleen nog telefonische spreekuren en we mochten niet 
meer op visite bij vrienden, familie of kennissen. 
Toen er werd gestart met vaccineren kregen we gelukkig weer wat meer ruimte om mondjesmaat wat rit-
ten te gaan rijden. Vanaf augustus zijn de planners weer aan de telefoon gaan zitten en zijn onze chauffeurs 
weer vol goede moed begonnen met rijden. Weliswaar met maar 1 persoon in de auto en dan ook nog met 
een mondkapje op.  
We kunnen u vertellen dat we op dit moment toch weer op een gemiddelde zitten van 65 ritten per week. 
Dus dat gaat absoluut weer de goede kant op. Wij hopen u vanaf nu weer overal naar toe te kunnen rijden. 
Uiteraard kunnen wij altijd nieuwe chauffeurs gebruiken. Dus mocht u denken” dat is wel iets voor mij”, bel 
dan gerust naar de planning van het vervoer. Tel 06-21670835 
 
Anneloes van der Eem (Coördinator) 
 
Repair Café Zuidplas 
2020 was het 2e jaar van het SAZ Repair Café Zuidplas. Januari en De 1e maanden liepen in Nieuwerkerk en 
Moordrecht prima. Na de 1e landelijke lockdown vol onzekerheden startte het Repair Café Zuidplas op de 
nieuwe locatie Swanla in Zevenhuizen. Daar werd gewerkt volgens de landelijke RIVM-richtlijnen, regels van 
de gemeente Zuidplas en het landelijke Repair Café protocol. In het najaar moest het Repair Café daar weer 
dicht vanwege coronamaatregelen. 

Net als vele andere vrijwilligersorganisaties leed het Repair Café onder de coronamaatregelen. Niet alleen 
konden er geen reparaties plaatsvinden; ook het contact tussen de vrijwilligers als groep verwaterde. Er 
ontstonden wel een-op-een contact tussen een aantal vrijwilligers. Al voor de 1e lockdown werd de locatie 
Koffie Enzo krap. Door inzet van het SAZ-bestuur wordt de nieuwe locatie Nieuwerkerk de recreatiezaal in 
seniorencomplex Dianthus. De opening is vanwege coronamaatregelen pas begin 2021. 

mailto:secretaris@sazuidplas.nl
http://www.sazuidplas.nl/
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In 2020 waren 12 vrijwilligers de mannen en één vrouw zit-
ten niet meer in het reguliere arbeidsproces: (vervroegd) 
gepensioneerd of om een andere reden. Ze hebben stuk 
voor stuk ervaring en interesse in techniek; allemaal met 
hun eigen specialiteit en kunnen. Bovendien leren ze veel 
van elkaar. 
 
 
 

 
Tijdens de lockdown voerde het SAZ Repair Café de nieuwe huis-
stijl van Repair café Nederland door. Onze reparateur Petra Otter-
speer ontwierp het logo. Het integreert de landelijke kleuren met 
de huisstijl van SAZ en refereert aan het gemeentelogo. 
 
Met wie 
Het SAZ Repair Café Zuidplas is een van de ondersteuningsactiviteiten van SAZ (Senioren Actief Zuidplas). 
Het Repair café is echter voor iedereen vrij toegankelijk. Het Repair Café is verder onderdeel van het Duur-
zaamheidsplatform Zuidplas. Het Duurzaamheidsplatform ondersteunt o.a. bij contacten met de gemeente 
en drukwerk. SAZ Repair Café Zuidplas is lid van de landelijke stichting Repair Café en daarmee ook van het 
wereldwijde netwerk. De coördinator van SAZ Repair café Zuidplas was een van de opstellers van het lande-
lijke corona-protocol voor Repair Café's en vertelde daar iets over bij een landelijke digitale bijeenkomst 
van Repair Café's.  
Wekelijks staat het Repair Café in de activiteitenoverzichten van SAZ, Swanla en wijkservicecentrum de 
Kroon. Op de eigen facebookpagina geeft actuele informatie en leuke reparaties. Zowel het Hart van Hol-
land als bij DichtbijFM besteden aandacht aan het Repair Café. 
Samen met het Duurzaamheidsplatform, de 2e Kanswinkel en de gemeente Zuidplas is een succesvolle een 
subsidie-aanvraag ingediend voor een onderzoek naar een circulair ambachtscentrum in Zuidplas. 
 
Wat hebben we bereikt 
In Nieuwerkerk en Moordrecht was de bekendheid goed en kwamen er voldoende bezoekers. In Zevenhui-
zen nam het aantal bezoekers ook snel toe. Het merendeel van de klanten zijn nog steeds ouderen. 
 
 

 2019 2020 

Locaties 2 3 

Bezoekers / reparaties 223 119 

Slagingspercentage 54% 67% 

 
 
 
Bezoekers komen vooral met huishoudelijke apparaten (veel koffiemachines en stofzuigers), verlichting, 
elektrisch gereedschap en audio-apparatuur.  
Het SAZ Repair Café doet (nog) geen kledingreparaties. Op 9 maart 2020 was er een speciale rollator-mid-
dag in Moordrecht. Opvallend is dat er geen bezoekers komen met computers of tablets; wel met (mecha-
nische) klokken. Dé bijzonderheid van 2020 was een mechanische grammofoonspeler uit 1928; waarvoor 
een nieuwe slinger is gemaakt.  

mailto:secretaris@sazuidplas.nl
http://www.sazuidplas.nl/
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Het SAZ Repair Café houdt de reparaties anoniem bij in de landelijke Repairmonitor. Hieronder is een over-
zicht de resultaten. Het slagingspercentage van 60% is hoger dan in 2019 en vergelijkbaar met andere  
Repair Cafés in Nederland. 
 
 

Nieuwerkerk 
(t/m maart)  
 
aantal  
65 

Zevenhuizen  
(juni-juli en september -
oktober) 
aantal 
22 

Moordrecht 
(t/m maart) 
 
aantal 
32 

   

 
 
Jaarrekening 
Financieel was 2020 positief. Het Repair Café had al basisgereedschap en de huurkosten zijn (structureel) 
verlaagd. De opbrengst uit de fooienpot bleef prima. 
 
 

Uitgaven  Inkomsten  

Huur gebruik ruimte (incl.) € 180 Fooien € 635 

Gereedschap, materialen etc. € 131 Verkoop achtergelaten defecte 
apparaten 

€ 60 

Consumpties bezoekers en vrijwilligers € 76   

Totaal  € 387  € 695 

 
En nu verder 
Door de sluiting vanwege coronamaatregelen had het SAZ Repair Café Zuidplas een lastig jaar. In 2021 is de 
draad weer opgepakt met nieuwe locaties in Nieuwerkerk en Moerkapelle. 
 
Peter Rommens (Coördinator) 

mailto:secretaris@sazuidplas.nl
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