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Voor een aangenamer leven  

  

Jaarverslag 2021  
  

 

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 

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag over 2021 van onze vereniging Senioren Actief Zuidplas. Op deze 
manier brengen we u op de hoogte over de stand van zaken van onze vereniging. De grote lijn en de eventu-
ele veranderingen. Corona lijkt op retour te zijn en gelukkig kunnen de activiteiten van SAZ weer plaats vin-
den. 

Senioren Actief Zuidplas is opgericht om elkaar te ondersteunen en contacten in ontspanning en inspanning 
te bieden. Dat is niet erg gelukt in 2020 en 2021. Het coronaproces belemmerde ook ons enorm. Vervoer, 
klusjesdienst, consulenten en belastingservice zijn, zoveel als mogelijk, door gegaan. De andere activiteiten 
hebben voor langere tijd stil gelegen. Onze leden vonden dit erg, dat wisten we.  Ze misten de leuke uurtjes 
en contacten. 

Onze onvolprezen vrijwilligers gingen dóór als het voor henzelf veilig genoeg was en als het mocht van de 
overheid. Grote dank daarvoor mensen. 

Het ledental is, ook al door corona, wat gestabiliseerd. Maar nog steeds weten mensen ons te vinden, vooral 
omdat onze ondersteuning ook werkelijk heel veel mensen ondersteunt. Mond op mondreclame, ons maga-
zine en de website, Hart van Holland en het jaarboekje doen de rest.  

In 2020 en 2021 konden onze Jaarvergaderingen niet doorgaan. Het bestuur heeft dit als zeer onplezierig en 
onvoltooid ervaren. We willen u laten weten hoe we ervoor staan en dat is mondeling toch wat gemakkelij-
ker. We hebben wel gezorgd dat u op de hoogte bleef van de stand van zaken door onze website, informa-
tieberichten, het magazine en het gegeven dat u altijd informatie 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 weten. 
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 energie, 
om samen met alle vrijwilligers en andere betrokkenen door te gaan op de ingeslagen weg. In alle kernen; 
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!! 

Ellie Ham-Onderwater - voorzitter 

p.s. Dit is mijn laatste voorwoord als voorzitter van SAZ. Ik draag het stokje van harte over aan mijn opvolger. 

Natuurlijk blijf ik lid. Het ga u allen goed, met warme groet, Ellie 
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Van de Secretaris  
 
Het jaar 2021 was net begonnen of we kregen te maken met een avondklok van 21:00 tot 04:30 uur. Deze 
werd pas ingetrokken op 28 april. Later in het jaar (begin november) ging weer het nodige dicht en mocht 
weinig meer.  Niet alleen de activiteiten werden weer stilgelegd, maar ook konden we onze ALV 2021 op 26 
november niet houden. Pas eind februari van 2022 werd alles weer (bijna) normaal. Dit in vogelvlucht terug-
kijkend was 2021 een erg lastig jaar zeker voor u alsook voor de SAZ. Laten we hopen dat we in de komende 
tijd redelijk zonder angst voor een virus weer “gewoon” kunnen leven. Helemaal “gewoon” zal echter helaas 
niet kunnen door de oorlog Rusland Oekraïne en de gevolgen ervan.  

Een paar belangrijke punten over het jaar 2021 voor de Vereniging Senioren Actief Zuidplas: 
- eind 2020 hadden we in totaal 825 leden, waarvan 627 hoofdleden (dit zijn de betalende leden), eind 2021 
zijn dat er 880 met 673 hoofdleden. Dus ondanks alles een netto toename van 65 (hoofd- en partner-) leden. 
In 2021 zijn 86 leden uitgeschreven om verschillende redenen: verhuizingen, overlijden of anderszins. We  
hebben 101 leden mogen verwelkomen als lid. Ook het aantal vrijwilligers is, zij het beperkt, wat afgenomen. 
We tellen nu 83 personen.  

- Ook in 2021 kon van de geplande vergroting en verbreding van activiteiten en diensten niets doorgaan. 
Door Corona is het Repair Café in Nieuwerkerk in 2021 op een andere locatie gaan werken. Wel zijn we nu 
met het Repair Café in 2021 ook actief in Moerkapelle (OpMoer). 

- Wat betreft deelnemers aan onze activiteiten zijn er deels Corona-redenen of anderszins een aantal afge-
haakt. Gelukkig is het totaal aantal deelnemers aan onze activiteiten wat toegenomen in vergelijking met 
2020. Leest u verder in dit jaarverslag de verslagen van de verschillende activiteiten van de SAZ.  

- Het werven van nieuwe vrijwilligers op allerlei gebied, klussers, chauffeurs, bezorgers, coördinatoren en 
bestuursleden blijft doorgaan. Dit ter versterking van onze organisatie. Vorig jaar meldde we dat door de 
vergroting van de vereniging er meer aandacht gegeven moet worden aan de bezetting van alle posten an-
ders wordt de last van elke vrijwilligers te groot.   
Wilt u ons als vrijwilliger helpen, meldt u dan 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 was gepland voor 
26 november 2021. In ons Magazine hebben wij verantwoording over 2020 afgelegd. Daar wij evenals over 
2019 geen enkele reactie hadden ontvangen, zoals gevraagd in ons Magazine, zijn wij ervan uit gegaan dat u 
akkoord bent gegaan met deze procedure en daarmee uw goedkeuring hebt gegeven aan het jaarverslag 
2020 en de financiële gang van zaken. Ook over het gevoerde beleid door het bestuur heeft hiermee uw 
goedkeuring ontvangen.  
 
- Helaas hebben we op 21 juli 2021 afscheid moeten nemen van Paul Simon. Een uniek persoon met een ge-
weldige inzet voor de SAZ en de ouderen in de gemeente Zuidplas is niet meer. Wij missen hem zeer. Zonder 
hem was de SAZ niet geworden wat het nu is. Het overnemen van zijn taken (en dat waren er vele) was voor 
ons als bestuur gesteund door onze coördinatoren een hele opgave. 
Verder is al snel na zijn aantreden dhr. Cor v.d. Berg in oktober 2021 wegens ziekte weer afgetreden.  
 
Het bestuur bestond eind 2021 formeel uit: 
voorzitter: mevr. Ellie Ham – Onderwater 
penningmeester: dhr. Aad Stuivenberg 
secretaris: dhr. Siem Griffioen 
2de secretaris: mevr. Joke Noordijk 
Het bestuur heeft in 2021 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 2021 is met een positief saldo van afgerond € 4.100 afgesloten. Dit werd bereikt door de in-
komsten die wij in 2021 hebben ontvangen uit de contributie voor het lidmaatschap, de opbrengsten van de 
inspannings-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 gebruikt 
van de subsidie door de Corona terug te storten in de gemeentekas. Deze vraag heeft de gemeente ook in 
2020 gevraagd. Bij de controle door de kascontrolecommissie is aangegeven dat over het jaar 2021 in 2022 
eventueel € 2.395 teruggestort zal worden. Deze wijziging zal in de jaarrekening van 2022 voor zover nodig 
verantwoord worden.  
 

Balans 
Activa/Bezittingen/Debet 1-1-2021 31-12-2021  Passiva/Schulden/Credit 1-1-2021 31-12-2021 

Kas Spellen 169,18 238,33  Eigen vermogen 7.377,36  11.481,12 

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

Kas Bridge 140,85 50,00  Vooruit ontvangen 9.750,00 9.897,09 

Rekening Courant 1.928,33 7.211,65  Nog te betalen 5.071,30 755,85 

Spaarrekening 19.249,72 13.304,34  Nog uit te zoeken posten 448,52  0,00 

Inrichting Mezendaal 254 1.405,04 1.053,78     
Nog te ontvangen 4.461,41 4.983,31     
Totaal Activa/Bezittingen/Debit 27.647,18 27.134,06  Totaal Passiva/Schulden/Credit 27.647,18 27.134,06 

       

Resultatenrekening 
Kosten/debet   2021  Opbrengsten/Credit  2021 

Activiteiten   38.278,45  Activiteiten  27.170,21 

Resultaat  4.103,76  Lidmaatschap   15.212,00 

       
Totaal Kosten/Debit  42.382.21  Totaal Opbrengsten/Credit  42.382,21 

 

 
Winst- en verliesrekening over 2021  

 2.021  2.020   2.021  2.020 

Baten     Lasten    
Opbrengst Lidmaatschap 15.212,00  15.675,00  Kosten Inspanning 2.315,32  1.948,22 

Subsidie Gemeente Zuidplas 17.135,00  17.077,00  Kosten Ontspanning 280,05  1.288,31 

Advertentie-inkomsten 1.191,00  900,00  Kosten Ondersteuning 1.228,85  2.299,48 

Rente 2,61  1,20  Kosten Overige Activiteiten 5.542,40  5.054,26 

Opbrengsten Inspanning 129,08  236,71  Advertentiekosten 798,86  469,56 

Opbrengsten Ontspanning 69,15  0,00  Bestuurskosten (incl. ALV + Relatie) 827,40  876,53 

Opbrengsten Ondersteuning 3,61  20,91  Support 5.845,06  7.626,41 

Opbrengst Overige Activiteiten 0,00  0,00  Huisvesting 1) 6.787,45  7.287,23 

Inkomsten vorig dienstjaar 0,00  45,41  Kosten vorig dienstjaar 6.015,50  0,00 

Totaal baten 33.742,45  33.956,23  Totaal lasten 29.638,69  26.850,00 

         

Resultaat 2020 4.103,76  7.106,23      

 

Aad Stuivenberg (penningmeester) 
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Van de kascontrolecommissie 
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Jaarverslagen van de coördinatoren 

SAZ Inspanning 
 
We hadden voor 2021 een ander jaar in gedachte. Na een jaar van corona, lockdown en maatregelen wilden 
we allemaal weer bewegen met SAZ. 
In juni 2021 konden we voorzichtig opstarten.  
Veel deelnemers waren blij om elkaar weer te zien en om met elkaar aan de conditie te werken. 
Voor de Yogagroepen hebben we wel tijdens de laatste lockdownperiode in het jaar, onlinelessen kunnen 
aanbieden. 
Een klein deel van onze vaste deelnemers hebben zich afgemeld tijdens de coronaperiode, gelukkig kregen 
we er ook nieuwe deelnemers bij. Bij de meeste groepen is nog plaats om in te stromen.  
Fysiogym in Nieuwerkerk heeft een wachtlijst. 
In september 2021 hebben we geïnventariseerd of er mogelijkheden waren voor stoelyoga in Moordrecht en 
Moerkapelle. De plannen in Moerkapelle worden verder uitgewerkt; hier is een geschikte locatie gevonden.  
Een aantal docenten heeft via Stichting Zo de BHV training gevolgd en het certificaat behaald. Het is fijn dat 
de docenten deze training in hun vrije tijd wilden volgen. 
 
Petra Lelieveld 
Teammanager Inspanning SAZ 
 
Fitness Nieuwerkerk Comenius College 
 
Gelukkig hebben we afgelopen jaar een half jaar weer fitness gehad in de sport-
zaal van het Comenius College. Eerst nog met de corona beperkingen maar nu 
weer als vanouds.  Het waren weer gezellige groepen en er zijn ook weer een 
aantal nieuwe leden bijgekomen. 
We fitnessen op gezellige muziek uit de oude doos, eerst het voorafje (de war-
ming up), dan het hoofdgerecht (de kern met en zonder gereedschap), dan het 
nagerecht (de cooling down). 
We gaan het komend jaar er ook weer tegenaan.  
 
Joke Hielkema 
 
Fitnessgym Zevenhuizen 
 
Ook in Zevenhuizen vonden de deelnemers het jammer dat ze tijdens de lockdowns niet naar Swanla konden 
komen voor hun wekelijkse fitnessgym.  In 2021 is de groep uitgebreid van 10 naar 14 deelnemers. Even was 
er een wachtlijst voor nieuwe deelnemers. 
 
Sander Smeets 
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SAZ-fysiogym  
 
In het eerste halfjaar en ook weer in het najaar, is het grootste deel van de lessen uitgevallen door corona-
voorschriften van de overheid.  
We hadden ook  onze eigen maatregelen ingesteld om onderlinge besmettingen tegen te gaan.  Zo ontsmet-
ten we onze handen bij binnenkomst in de muziekschool, namen we onze jassen mee in de zaal en hingen 
die op onze eigen stoel, ontsmetten we de stoelen voor en na de lessen, gebruikten we onze lesmaterialen 
niet (elastische banden, gymstokken en ligmatjes), hielden we ons aan de 1,5 m. afstand en droegen we een 
mondkapje tijdens staande - en loopoefeningen. De begeleidende fysiotherapeute houdt nog steeds de ge-
hele les haar mondkapje op.  
In het 2e halfjaar mochten de lessen weer herstarten, maar er mochten per les, vanwege het afstandsvoor-
schrift van 1,5 m. maar max. 9 leden van de fysiogymgroep van 20 deelnemers meedoen. Zij moesten zich 
voor elke les aanmelden om ons aan de beperking tot max.  9 deelnemers te kunnen houden en ze moesten 
instemmen met alle beperkende voorschriften en maatregelen. Dat en ook de angst om desondanks toch 
corona op te lopen in gezelschap, hield het grootste deel van de groep thuis.  
We hoefden maar een enkele maal een deelnemer af te zeggen, want er meldden er zich bijna nooit meer 
dan 9. Dit alles heeft de gebruikelijke ongedwongen sfeer tijdens de lessen wel beïnvloed, hoewel het al een 
stuk beter was dan elkaar lange tijd helemaal niet in de les te kunnen ontmoeten. 
We houden nog steeds wel zo goed mogelijk afstand van elkaar en we zetten tijdens de lessen de ramen en 
de zaaldeur open, voor goede ventilatie. 
 
Gedurende de corona-pandemie hebben zich meer mensen aangemeld voor een proefles dan gebruikelijk 
was, dus er groeide een flinke wachtlijst.  
Inmiddels zijn we wekelijks weer volop aan het oefenen, met een 
weer bijna naar 20 deelnemers toegenomen groep. Lang niet alle-
maal komen ze elke week, dus we konden langzaamaan weer wen-
nen aan meer mensen in de zaal.  
Een aantal mensen heeft bij en na de herstart opgezegd. Dat was 
jammer, maar we konden daardoor wel een aantal mensen van de 
wachtlijst blij maken. Sommigen stonden er al meer dan een jaar op. 
Zo heeft er voor het eerst in het al ruim 30-jarig bestaan van deze 
vroegere reuma-beweeggroep (nu 3 jaar SAZ) een snelle, flinke doorstroming van deelnemers plaats gevon-
den. 
 
Onze vaste fysiotherapeute Manon ging in maart jl. met zwangerschapsverlof en op 3 mei kregen haar ou-
dere dochter en zoon een lief klein broertje. 
Adriënne vervangt haar prima, tot ze ca. juli zelf hopelijk weer kan komen.  
 
Cora de Vries-Kagchèl,  
coördinator SAZ-Fysiogym 
 
SAZ-hydrotherapie 
 
Elke dinsdag is warmwaterdag in het Polderbad in Nieuwerkerk aan den IJssel en daarom is er voor onze hy-
drotherapiegroepen 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 water 
kan worden getild.  
 
Het jaar 2021 begon voor ons vanwege de covid19 pandemie met een noodgedwongen stop van de hydro-
therapie als vervolg op de sluiting van het zwembad in december 2020. 
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Gelukkig konden we weer herstarten in de maand juni. Dankzij de flexibele opstelling van het Polderbad kon-
den we nu ook bij wijze van uitzondering tijdens de reguliere zomerstop doorgaan met de lessen.  
Het aantal deelnemers is ondanks een aantal afhakers toch weer groeiend en we zitten nu 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: 2021 was door de Corona pandemie wederom een slecht 
jaar voor onze hydrogroep, maar we hopen op een verdere voort-
gang van de huidige positieve ontwikkelingen.  
 
Betty van Damme 
Coördinator Hydrotherapie  
 
 
 
 
 
Yoga Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
In januari en februari 2021 zaten we in Lockdown en waren er voor de SAZ-leden helaas geen lessen te vol-
gen in Het YogaHuis. Gelukkig konden we in maart de leden weer welkom heten en zijn de yogalessen weer 
van start gegaan. Iedereen was weer erg blij om te komen lessen en om weer wat meer sociale contacten te 
hebben. Je merkte dat de leden de yogalessen erg hadden gemist.  
Dat ging gelukkig heel lang goed! Helaas moesten we in december weer in Lockdown en konden de leden 
helaas niet meer komen. Dat was jammer. 
 
Marieke Esser 
Het YogaHuis 
 
 
 
 
Yoga Zevenhuizen 
 
Opnieuw werd 2021 vooral bepaald door corona. Desalniettemin is de groep gegroeid. Een leuke gelijkge-
stemde clubje is ontstaan, waarin men zich ook veilig voelt om leed te delen.  Helaas zijn er ook 2 dames de-
finitief afgehaakt.  
Ook is een positief punt dat er dames ook online twee lessen gevolgd. Zij waren zeer positief over deze alter-
natieve mogelijkheid in lockdown.  
Qua organisatie: ik ben blij met de nieuwe teammanager Petra Lelieveld. Ze ondersteunt, en coördineert op 
een heel fijne manier. 
Ik heb voor de organisatie de BHV cursus gedaan. Zeer blij mee, zeer leerzaam. Met Fred Knoop van Swanla 
heb ik aanvullend het BHV plan doorgenomen.  
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En na 2 jaar lesgeven voor de SAZ ook voor het eerst samen een contract opgesteld en een open dag meege-
maakt. 
Het enige minpunt is dat er door Swanla  niet vooraf geïnformeerd wordt over de beschikbaarheid van de 
ruimte. En als de ruimte wel beschikbaar is, is dit soms de helft, of zijn er tafels klaar gezet die we zelf opzij 
moeten zetten én weer terug.  Gelukkig zijn we flexibel en is het steeds goed gekomen. Hopelijk kunnen 
Swanla en de SAZ hier wat meer afspraken over maken in de toekomst. 
Al bij al dus een positief jaar met een zwart randje.  
 
Warme groet, 
Nicole Hoos 
De Yogahoos 
 
 
 
SAZ Ontspanning 
 
locatie Meander te Nieuwerkerk 
Breicafé, Klaverjassen en Spellen 
 
Helaas zijn er in 2021 weinig bijeenkomsten in de Meander te Nieuwerkerk mogelijk geweest door de  
Corona maatregelen. In april 2022 konden daar alle activiteiten weer worden opgepakt zonder restricties. 
Ook nu blijkt het nog even te gaan duren voordat alles weer op volle sterkte is.  
Het enthousiasme van de aanwezige mensen is er zeker niet minder op geworden. 
In een gezellige sfeer worden er truien, dassen, handschoenen e.d. gemaakt, niet alleen voor eigen gebruik 
maar ook voor meerdere goede doelen in diverse projecten. Het is werkelijk prachtig om te zien wat voor 
leuke kleine werkstukken er van restjes wol kunnen worden gemaakt. Dus mocht u die restjes hebben liggen 
aarzel niet en ga naar het breicafé en ga zelf aan de slag of doneer het daar. 
 
Op 1 September 2010 zijn wij gestart met het klaverjassen in de Meander. 
Dit na een aanvraag namens de ANBO ( Chris Nebelstein en Dick van Weelde). 
Wij zijn gestart met 1 tafel van 4 personen en dit is door de jaren tot en met de Corona uitgegroeid 
naar 34 personen. Helaas door Corona en andere oorzaken zoals overlijden en ouderdom is dit helaas ge-
slonken tot 23 personen. 
Wij hopen dat dit aantal weer zal toenemen. Zo hebben wij altijd tijdens Pasen, Pinksteren Sinterklaas en 
Kerst prijsklaverjassen met leuke prijzen en voor ieder een presentje. 
De kosten voor het meedoen zijn zeer laag en zijn voor SAZ leden 1,25 en voor niet leden 1,75 Euro per keer. 
Consumpties bij de Meander zijn  voor eigen rekening. 
Dus ook niet leden zijn  van harte welkom en dit kan op de dinsdag alsmede op de woensdag middag vanaf 
14.15 uur.  
Wij (Dick en Yvonne Bikker en Janny van der Flier) hopen weer nieuwe leden te mogen ontmoeten. 
Een bezoekje is niet alleen fijn om het praatje en de sociale contacten, maar ook om de geest te blijven trai-
nen en zodoende de narigheden die in de wereld plaats vinden en andere problemen even te vergeten.   
 
Helaas hebben we moeten besluiten om SAZ Bridge in de st-Josephkerk te stoppen, omdat hier echt te wei-
nig deelnemers meer voor waren om dit te laten doorgaan als de interessante en uitdagende activiteit die 
het behoort te zijn. 
 
Brei/hobbycafé te Zevenhuizen 
Ook in Swanla heeft het breicafé verschillende keren stilgelegen door Corona in 2021, doch hier is men sinds 
januari 2022 op de dinsdagmiddag met tussen de 10 en 16 deelnemers weer goed aan de slag gegaan met 
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het vervaardigen van brei- en haakwerken. Het tevens mogelijk om hier andere vaardigheden uit te oefenen 
zoals bijvoorbeeld tekenen. 
 
 
Fotografie 
Op onze oproepen om met (nieuwe) ideeën te komen zijn we nu bezig om Fotografie als activiteit op te star-
ten. Hiervoor is de locatie de Batavier te Nieuwerkerk voorlopig het trefpunt geworden. Hier worden soms 
de technische en dan weer de creatieve aspecten van de fotografie besproken, om zo van elkaar te leren. Op 
stap gaan met elkaar om prachtige plaatjes te schieten zal zeker volgen en met meer leden wordt dat alleen 
maar leuker. In 2022 moet blijken of er voldoende animo is om door te gaan. 
 
Hans Ditters 
 
 
SAZ Ondersteuning 
 
Klusjesservice 
 
Ondanks het feit dat de Corona-pandemie nog veel beperkingen opleverde zijn er in 2021 261 klusjes aange-
meld door de leden van de SAZ.  
De klussers hebben in en rond het huis lampen vervangen of opgehangen, kleine meubeltjes in elkaar gezet, 
beugels geplaatst in enz. Daarnaast zijn ook veel storingen aan telefoons, computers en printers en andere 
elektronische apparaten verholpen. 
Kortom de klussers komen graag “kleine” klusjes van ca 1 à 2 uur bij u verhelpen.  Zij komen niet voor grote 
klussen of klussen waarbij een ladder nodig is of voor  tuinklussen . 
In het team is afscheid genomen van Cees van Dijk en Nico de Weerd . Gelukkig zijn er aanmeldingen binnen-
gekomen , de gesprekken gaan plaats vinden  
Ook Jaap Gouwens ( coördinator) is gestopt. Zijn aandeel in het team is overgenomen door Kees Nihof en 
Lenie van’t Wout 
 
Consulenten  
 
Het jaar 2021 begon met de reeds in 2020 ingestelde lockdown en zelfs met de invoering van een avondklok. 
Corona bleef ons in de greep houden. 
Het bleek een jaar van vaccinaties, oplopende en dalende coronacijfers en in de zomer eindelijk meer moge-
lijkheden voor de samenleving. 
Net als in 2020 hebben de consulenten van de SAZ de leden alleen telefonisch gesproken. Gezien de kwets-
baarheid van de meeste van onze leden zijn de huisbezoeken ook dit jaar weer uitgesteld.  
Wij hopen dat, nu de pandemie ons langzaam lijkt te verlaten, onze leden de weg naar ons weer weten te 
vinden en wij weer wat huisbezoeken kunnen plegen. 
 
Linda Timmers, Ellen Bouwman en Ineke van den Hondel (Consulenten) 
 
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 eenvou-
dige aangiften/aanvragen. In de praktijk blijkt dat personen die recht hebben op een teruggaaf van belasting 
geen aangiftebiljet ontvangen; ook deze personen kunnen een beroep doen op de Belastingservice van de 
SAZ om de teveel betaalde belasting terug te vragen. 
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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 acht 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 op werkdagen telefo-

nisch bereikbaar 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 aan-
vrager voor het maken van een afspraak. In verband met de corona-maatregelen zijn de huisbezoeken in 
veel 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 kostenvergoeding 
van de Huba voor het jaar 2021 bedroeg maximaal € 15,- per adres.  
Door de belastingservice worden per jaar circa 250 aangiften inkomstenbelasting opgesteld of beoordeeld. 
Voor het lopend jaar verwachten wij dat het aantal aangiften inkomstenbelasting ongeveer gelijk blijft met 
het genoemde aantal.  
 
Albert Duijvestijn (Coördinator) 
 
Vervoer 
 
Waar in 2020 heel veel ritten niet gereden konden worden, hoopten we in 2021 weer volledig te kunnen 
gaan rijden. Helaas bleek dat niet het geval voor de eerste drie maanden. Dat betekende voor het vervoer 
weer 3 maanden geen of mondjesmaat wat ritten naar de dagbesteding. 
Vanaf april konden we onze diensten weer volledig aanbieden. Toch kunnen wij ondanks die drie verloren 
maanden terugkijken op een jaar dat voor het vervoer goed verlopen is. Er werd weer volop gebeld, gepland 
en vervoerd . Gemiddeld zitten we zo’n 70 ritten per week. 
Wij hopen dat we deze opwaartse lijn verder kunnen voortzetten  voor u. 
Tegenwoordig hebben we groep van 8 planners voor u klaar zitten. Daarnaast hebben we een groep hele 
enthousiaste chauffeurs die u graag op uw bestemming willen brengen. 
Bel gerust naar de planning en in overleg met u ,de dames van de planning en uiteraard onze chauffeurs ko-
men we er vast wel uit. 
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 

 
Het jaar 2021 was derde jaar van het SAZ Repair Café Zuidplas en begon in een periode met veel corona-
maatregelen. Er was vaak onduidelijkheid over de openingsmogelijkheden. Een Repair Café past niet onder 
de indeling van de Rijksoverheid; de gemeente Zuidplas heeft haar eigen interpretaties en locaties hadden 
interne regels.  
Langzaamaan opende alle locaties: Swanla voorop. Op dat moment waren de corona-maatregelen niet echt 
belemmerend. Wij wilden alleen open als bezoekers er bij konden blijven. Juist het sociale contact is een be-
langrijke onderdeel van een Repair Café. 
We openden twee nieuwe locaties: de recreatiezaal van Dianthus in Nieuwerkerk en Dorpshuis OpMoer in 
Moerkapelle. Hiermee kwam de wens om in alle dorpen van Zuidplas te zitten uit. Aan het eind van het jaar 
moesten eerst twee en daarna alle locaties wegens corona-maatregelen weer sluiten. 
 

mailto:belastingservice@sazuidplas.nl
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De vaste groep van vrijwilligers bleef bestaan. Om de periode met 
verplichte sluiting enigszins door te komen ontvingen de vrijwil-
ligers het boekje “Bijzondere verhalen uit een Repair Café”.  
 
Extra reparateurs zijn altijd welkom; zeker voor de nieuwe locatie in 
Moerkapelle. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich rechtstreeks aanmel-
den of dit doen via SAZ of het Vrijwilligers Informatie Punt van 
Stichting Zo. Een keer langskomen is het leukst en gezelligst. 
 
 

 
Met wie 
Het SAZ Repair Café Zuidplas is een gezamenlijke activiteit met de verschillende locaties en is voor iedereen 
toegankelijk. Organisatorisch is het Repair Café één van de ondersteuningsactiviteiten van SAZ (Senioren Ac-
tief Zuidplas). 
 
Samenwerking 
Het Repair Café neem deel aan het Duurzaamheidsplatform Zuidplas. Het Duurzaamheidsplatform onder-
steunt o.a. bij contacten met de gemeente en publiciteit. We zijn onderdeel van Stichting Repair Café en 
daarmee van het wereldwijde netwerk. We gebruiken de werkwijze en huisstijl van Repair Café en nemen 
deel aan (online)bijeenkomsten. 
Gedurende de lockdown sloten we ons aan bij het Nederlands-Vlaamse Repair connect. Hierbij kunnen repa-
raties online of middels verzending uitgevoerd voeren. Tot op heden kwamen er via deze weg geen repara-
ties binnen. 
 

Publiciteit 
Het Repair Café staat in de periodieke activiteitenoverzich-
ten van SAZ, Swanla, de Kroon en OpMoer. Onze eigen 
Facebookpagina geeft actueel nieuws; met de wisselende 
openingsmogelijkheden was een actueel overzicht hard no-
dig. Zowel het Hart van Holland, GouweIJsselNieuws als 
DichtbijFM besteedden aandacht aan ons. Het Vrijwilligers 
Informatie Punt (Stichting Zo) bezocht het Repair Café om 
filmopnames te maken en op het Vrijwilligers Informatie 
Punt stond een vacature voor nieuwe reparateurs. De ge-
meente Zuidplas presenteerde in een Youtube filmpje het 

Repair Café als één van de duurzame burgeractiviteiten in Zuidplas. Deelname aan (gemeentebrede) activi-
teiten van derden leverden vrijwel geen directe aandacht op. 
 
Wat hebben we bereikt 
Bezoekers wisten ondanks de coronasluitingen ons goed te vinden. De 
sfeer en de onderlinge praatjes en contacten waren altijd goed. Het meren-
deel van de bezoekers zijn ouderen.In Nieuwerkerk zien we vaak bewoners 
van Dianthus.  Het aantal niet-gepensioneerden neemt toe. Met de lange 
onderbreking is het bezoekersaantal in Moordrecht behoorlijk teruggelo-
pen. Moerkapelle zit nog duidelijk in de aanloop.  
Bezoekers komen vooral met huishoudelijke apparaten (veel koffiemachi-
nes en stofzuigers), verlichting, elektrisch gereedschap (diverse boormachi-
nes) en audio-apparatuur. We doen (nog) geen kledingreparaties. 
 
 

Douwe van der Helm van Repair Café 

Steenwijk met zijn boekje. 

https://youtu.be/Hd3XLqZOJwU
https://youtu.be/fbNDniWedpg
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We houden reparaties (anoniem) bij in de landelijke Repairmoni-
tor. Het slagingspercentage zakte iets en daarmee zaten we in 
2021 iets onder het landelijk gemiddelde. Een aantal bezoekers 
kregen advies , zoals een vervangend onderdeel bestellen of de 
koffiemachine een paar keer goed ontkalken. Daarbij is niet be-
kend of ze dat ook gedaan hebben. 
(Eenvoudige) elektrische (keuken)apparaten zijn vrijwel altijd te 
repareren. Door ervaring wordt de slagingskans van stofzuigers 
en boormachines steeds hoger. Moderne elektronica en geluids-
apparatuur zijn amper te openen, laat staan te repareren. Bezoe-
kers met computers, tablets of printers zijn zeldzaam. 

 

 2019 2020 2021 

Locaties 2 3 4 

Bezoekers / repara-
ties 

223 119 121 

Slagingspercentage 54% 67% 61% 

Gezelligheid Niet in een getal uit te drukken 

 
In november hielden we samen met Leefbaarheid De Anjers een rollatorspreekuur in Dianthus. Op de locatie 
Moerkapelle repareerden de vrijwilligers de bovenvloer en het dak van een poppenhuis van BSO het Gan-
zennest en de kegelbaan van Dorpshuis OpMoer. 
 
Financiën 
We konden 2021 met een positief resultaat van 
€307,66 afsluiten. De vaste kosten zijn beperkt. 
Voor de nieuwe locaties is gereedschap en materi-
aal slim gesorteerd en nieuw gereedschap ge-
kocht. Voor elk van de locaties maakte Zorgboer-
derij In de Krom houten sandwichborden van rest-
hout. 
 
Opbrengsten uit de fooienpot waren (soms verras-
send) goed. Er was ruimte voor een bijdrage aan 
een borrel met de vrijwilligers. Een deel van de 
vrijwilligers maakten daarbij gebruik van een vou-
cher die Welzijn Zuidplas eind 2020 uitreikte aan 
vrijwilligers in Zuidplas.  
 
 

De borrel en het etentje met de reparateurs is zeker voor 

herhaling vatbaar. Komende keer kunnen hopelijk alle vrij-

willigers er bij zijn.  
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Deelname onderzoek Circulair Ambachtscentrum 
 
In 2021 startte een onderzoek naar een circulair ambachtscentrum in 
Zuidplas. In dit project werken gemeente Zuidplas, de 2e-kanswinkel 
uit Moerkapelle, het Duurzaamheidsplatform, Stantec en het Repair 
Café Zuidplas samen. Het onderzoek omvat: 

• Vanaf juni was er een maandelijkse praktijktest inzameling 
kringloopgoederen naast het afvalbrengstation Nieuwerkerk. 
Er blijkt veel interesse onder inwoners. Het ruime en brede 
aanbod blijkt van goede kwaliteit. 

• Reparatie van defecte spullen kan de stroom bruikbare goe-
deren vergroten. Bij onbekende mankementen is reparatie 
amper mogelijk. Samenwerking tussen de vrijwilligersorgani-
saties kwam langzaam op gang. 

• De gemeente en Stantec verkennen de ruimtelijke, logistieke, 
juridische en bedrijfsmatige aspecten van een circulair am-
bachtscentrum als onderdeel van een duurzaam afvalbreng-
station. 

Het Repair Café doet mee in de overleggen, legt contacten en voert 
aantal acties uit. De inzet ligt grotendeels bij één persoon. 
 

 

 
 
En nu verder 
Het SAZ Repair Café Zuidplas loopt soepel en is zeker succesvol. Vanzelfsprekend hopen we vroeg in 2022 
weer open te gaan. We kijken of we meer servicezaken zoals rollatoronderhoud, messen slijpen en compu-
ter-updates kunnen doen. Bezoekersaantallen kunnen en mogen omhoog. Door de diverse sluitingen we-
gens corona-maatregelen zal de (naams)bekendheid opnieuw moeten worden opgebouwd. We hebben 
daarom voortdurend aandacht voor (gratis) publiciteit. Het aantal actieve vrijwilligers mag iets groter, met 
name in Moordrecht en Moerkapelle. Dat geeft meer flexibiliteit, zekerheid en gezelligheid. 
 
Peter Rommens (coördinator) 
Eric Paanakker (vervangend coördinator) 

Proefinzameling kringloopgoederen (vrij-

williger 2e-kanswinkel) 
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