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Doelstelling en werkzaamheden: 

• hulp en diensten te verlenen aan ouderen en andere hulpbehoevende personen, wanneer 
familie of buren daartoe niet in de gelegenheid zijn of wanneer er behoefte is aan directe 
hulp in afwachting van professionele hulpverlening; 

• de organisatie en bezorging van warme- en koelvers maaltijden (Tafeltje-Dekje) voor 
nog zelfstandig wonende ouderen die zelf niet meer in staat zijn een warme maaltijd te 
bereiden. Bezorging vindt plaats in de kernen van de voormalige gemeente Graafstroom 
en in Streefkerk, Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk. In geval van ziekte kunnen ook 
jongere personen tijdelijk gebruik maken van Tafeltje-Dekje. 

• het beheer, de uitvoering, coördinatie en onderhoud van het project Sociale 
personenalarmering (extra-muraal); 

• de coördinatie en uitvoering van het project Open Eettafel; 
 
 
Inschrijvingsnummer 41118345 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, Rotterdam. 
Sinds 2016 is de V.H.G. een ANBI-instelling. 
 
Kantoor: 
Kantoor A 56 in Woon-en Zorgcentrum Graafzicht, Burg. Dekkingstraat 1, 2971 AC  Bleskensgraaf 
T: (0184) 69 87 80 (bereikbaar of werkdagen van 9.00-11.30 uur). Het adres voor aan/afmeldingen 
Tafeltje-Dekje, hulpvragen en aanvragen sociale alarmering. 
I: www.stichtingvhg.nl ;E: info@stichtingvhg.nl 
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2018: 
Voorzitter  : Dhr. J. de Kruijk, Brandwijk 
Secretaris  : Mevr. B.R. Resseler-Vink, Ottoland 
Penningmeester : Dhr. E. Hamerpagt, Bleskensgraaf 
2e penningmeester : Mevr. B. den Besten-van Eijl, Brandwijk 
Algemeen bestuurslid : Mevr. I.A.A.M. Mosselman-Wamelink, Bleskensgraaf 
Algemeen bestuurslid : Mevr. M. de Vries-Klein, Bleskensgraaf 
Algemeen bestuurslid : Dhr. R.A.F. van Krimpen, Ottoland 
Algemeen bestuurslid : Dhr. A. Verhaar, Nieuw-Lekkerland 
Algemeen bestuurslid : Mevr. M. van Mil, Ottoland 
Allen gezamenlijk bevoegd. 
 
Bestuursvergaderingen: 
1 februari, 15 maart, 24 mei, 13 september en 29 november 2018. 
Indien noodzakelijk vergaderde het Dagelijks Bestuur. 
 
Vergaderingen met contactpersonen: 
1 februari, 24 mei, 13 september, 29 november 2018. 
 
Vergaderingen met coördinatoren Open Eettafel: 
5 april en 29 november 2018 
 
Jaarvergadering:  5 april 2018. 
Tevens diverse overlegmomenten met de gemeente Molenwaard. 
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TAFELTJE-DEKJE EN V.H.G. KANTOOR: 
Coördinator: Mevr. I.A.A.M. Mosselman-Wamelink, Bleskensgraaf. 
 
Namen en telefoonnummers van de plaatselijke contactpersonen van Tafeltje-Dekje staan vermeld 
op de website www.stichtingvhg.nl onder ‘contact’ of zijn te verkrijgen bij de medewerkers van het 
V.H.G. kantoor. 
 
Aantal afgenomen maaltijden in 2018: 
Warm  : 24.223 stuks  (in 2017) 23.997 stuks 
Koelvers :   3.985 stuks   (in 2017)   3.223 stuks 
Totaal aantal maaltijden 28.208 stuks. 
Het gemiddelde aantal deelnemers bedraagt 119 (in 2017 112). 
 
Verkoopprijs maaltijden per 1/1/2018: 
Warme maaltijd € 6,60, koelvers € 7,10 
Open Eettafel € 7,--. 
 
Temperatuur en bezorging: 
Deze wordt gecontroleerd d.m.v. loggers; ook wordt door een aantal personen de maaltijd 
getemperatuurd en op daarvoor bestemde lijsten genoteerd. Maaltijden dienen binnen 45 minuten 
bezorgd te worden; hiermee wordt voldaan aan de eisen van het HACCP-plan. 
In Goudriaan zijn er al langere tijd geen deelnemers aan Tafeltje-Dekje meer. 
Een compliment voor de bezorgers die iedere dag de maaltijden op tijd bezorgden. Tevens voor het 
feit dat er door wegwerkzaamheden regelmatig extra kilometers gemaakt moesten worden. De door 
de keuken dagelijks verstrekte kop soep wordt door de bezorgers zeer op prijs gesteld. 
 
Mutaties (aan-en afmeldingen) voor Tafeltje-Dekje worden op het V.H.G. kantoor verwerkt door de 
dames kantoormedewerkers. Nieuwe deelnemers worden door de plaatselijke contactpersoon 
bezocht en ontvangen daarbij informatie over de algemene voorwaarden voor deelname, de diverse 
(dieet)maaltijden, een placemat en formulieren voor toestemming tot het automatisch incasseren 
van de maaltijdkosten. 
Er is een prima samenwerking met het personeel van de keuken van Woon- en Zorgcentrum 
Graafzicht. Als dank ontving het personeel van de keuken in december een attentie. 
 
FINANCIËN: 
De financiën worden beheerd door de heer E. Hamerpagt; hij voert nauwgezet de financiële 
administratie. Mevr. B. den Besten-van Eijl vervult de functie van 2e penningmeester en 
penningmeester voor de Alarmering.  
Het bestuur bedankt de gemeente Molenwaard voor het toekennen van de subsidie voor een bedrag 
van € 16.315,-- , waarvan € 1.200,-- voor de Open Eettafel. 
 
Dank zij financiële bijdragen van de A.A. de Haan Stichting, de Rabo Clubkas actie, het dividendfonds 
van de Rabobank en de Kringloopwinkel te Goudriaan konden de kosten van het jubileum in oktober 
jl. grotendeels gedekt worden. 
 
Verzekering: 
De gemeente Molenwaard heeft een VNG Vrijwilligerspolis afgesloten voor alle in de gemeente 
werkzame vrijwilligers. Voor alle verzekeringen geldt (behalve voor de Ongevallenverzekering) dat 
deze alleen van kracht is voor zover de schade niet wordt gedekt door een andere verzekering al dan 
niet van oudere datum. 
 
Gerrit Willem Abbring Stichting: 
Deze stichting stelt zich ten doel: 

a. het ondersteunen en/of ontplooien van activiteiten, in het bijzonder op sociaal gebied, met 
name voor senioren en mensen met beperkingen vooral in de kernen van de voormalige 
gemeente Graafstroom 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Bestuursleden per 31 december 2018: 
De heer F.W, Mosselman, voorzitter 
De heer E. Hamerpagt, secretaris 
Mevr. B. den Besten-van Eijl, penningmeester 
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HULPDIENST: 
Hulpvragen bereiken ons veelal via de vrijwilligerscoördinatoren of via de Sociale Toegang van de 
gemeente Molenwaard. 
In 2018 werd hulp verleend voor o.a.  

Ø hulp bij het eten voor een persoon met ernstige beperking (structureel); 
Ø begeleiding bij ziekenhuisbezoek; 
Ø dagelijks aanvullende hulp bij een oudere dame die niet lange tijd alleen kon blijven. 

 
Hulpvragen die niet binnen de doelstelling van de V.H.G. vallen worden doorverwezen naar 
betreffende instanties. 
 
Namen en telefoonnummers van de plaatselijke contactpersonen van de Hulpdienst staan vermeld 
op de website www.stichtingvhg.nl onder ‘contact’ of zijn te verkrijgen bij de medewerkers van het 
V.H.G. kantoor. 
 
SOCIALE PERSONENALARMERING 
Aan het eind van 2018 waren 46 alarmeringstoestellen in gebruik. Deze worden geplaatst, 
onderhouden door en bij storing te raadplegen technici: 
Bleskensgraaf, Wijngaarden, Oud-Alblas  : Dhr. J. Kraaiveld, Ottoland; 
Ottoland, Goudriaan, Molenaarsgraaf   : Dhr. C. Baan, Brandwijk; 
Brandwijk      : Dhr. P. School, Brandwijk. 
 
De huurprijs bedroeg € 14,-- per maand. Eenmalig wordt € 10,-- aansluitkosten berekend. 
Bij een druk op de knop van de door de hulpvrager gedragen hals of polszender wordt verbinding tot 
stand gebracht met meldcentrale Vitaris die, indien nodig, actie onderneemt. Regelmatig wordt de 
apparatuur getest d.m.v. een stil alarm. Ook bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van 
valdetectie.  
Op het gebied van de inkoop van de toestellen werkt de V.H.G. samen met de L. & N. Smit’s Stichting, 
de Woningbouwvereniging Lek en Waard Wonen, beiden te Nieuw-Lekkerland en Stichting Huis Ter 
Leede te Leerdam. Financieel fungeert iedere stichting zelfstandig evenals voor de contacten met de 
meldcentrale. Regelmatig vindt overleg in de ‘Werkgroep Alarmering’ plaats waarin dhr. R. van 
Krimpen en mevr. B. den Besten-van Eijl de V.H.G. vertegenwoordigen. 
 
Voor informatie en aanmelding kan men terecht bij de plaatselijke contactpersonen voor de 
Alarmering. Namen en telefoonnummers staan vermeld op de website www.stichtingvhg.nl of zijn te 
verkrijgen bij de medewerkers van het V.H.G. kantoor. 
 
Het Clavisio sleutelkluissysteem wordt aangeboden en administratief afgehandeld door Stichting 
Present (Thuiszorg). 
 
 
OPEN EETTAFEL 
In diverse kernen van Molenwaard organiseert de V.H.G. de Open Eettafel. Iedere maand op een 
vaste dag komen personen vanaf 55 jaar bij elkaar in een dorpshuis of andere ruimte om gezamenlijk 
de warme maaltijd te gebruiken. Ontmoeting en gezelligheid is het voornaamste doel van de Open 
Eettafel. Plm. 85 personen namen deel aan deze activiteit. De gemeente stelde hiervoor een 
subsidiebedrag van € 1.200,-- beschikbaar waarvoor hartelijk dank! 
In Oud-Alblas wordt nu gebruik gemaakt van de ruimte in Dorpshuis De Beemd aan de Beemdweg. 
De namen en telefoonnummers van de contactpersonen, waar men zich kan aanmelden en voor 
informatie terecht kan, zijn te verkrijgen bij de medewerkers van het V.H.G. kantoor (zie pag. 1). 
 
 
WEBSITE 
Op de website van de V.H.G. is veel informatie over de V.H.G. te vinden. Mevr. M. de Vries-Klein 
houdt de website up-to-date. 
 
 
WET ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (A.V.G.) 
Deze wet werd op 25 mei 2018 van kracht. Ook de V.H.G. moet voldoen aan de eisen van deze wet. 
De V.H.G. heeft een privacy-protocol opgesteld; dit is te vinden op de website. Aan alle vrijwilligers, 
deelnemers aan Tafeltje-Dekje en Alarmering werd een formulier aangeboden met een ‘verklaring 
van geen bezwaar’. De ingevulde formulieren zijn door de V.H.G. in de administratie opgenomen en 
worden in een dossier bewaard. 
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WELZIJNSBELEID MOLENWAARD. 
In het afgelopen jaar vond frequent overleg met de gemeente Molenwaard plaats over het 
gemeentelijk welzijnsbeleid. Inmiddels werd een nieuwe (overkoepelende) welzijnsstichting 
opgericht met de naam: Stichting Welzijn Molenlanden. Een bestuur(van vrijwilligers) werd benoemd 
evenals een projectcoördinator; de beide vrijwilligerscoördinatoren zijn in dienst getreden van deze 
Stichting en fungeren als welzijnswerkers met ieder een eigen rayon. 
 
 
JAARVERGADERING 
Op donderdag 5 april 2018 werd de jaarvergadering gehouden in de recreatiezaal van Graafzicht. Er 
waren 49 personen aanwezig.  
De secretaris, mevr. B.R. Resseler-Vink, was aftredend evenals de heer A. Verhaar Beiden stelden 
zich herkiesbaar. 
Na het huishoudelijk deel van de vergadering was de heer Arie Slob uit Noordeloos onze gastspreker. 
Hij vertelde over de ziekte van Alzheimer. 
 
40 JARIG JUBILEUM 
Op 11 september 1978 werd de St. Vrijwillige Hulpdienst opgericht. Dit jubileum was voor het bestuur 
aanleiding om alle vrijwilligers en hun partner uit te nodigen voor een feestelijke avond op vrijdag 
26 oktober 2018 in Dorpshuis De Beemd te Oud-Alblas, waar 147 gasten begroet werden. Wethouder 
Boender was namens de gemeente Molenwaard aanwezig; hij verving wethouder P. Vat. 
Een warm/koud buffet werd opgediend en tussendoor werden de vrijwilligers toegezongen door een 
koor van enkele bestuursleden en contactpersonen. Een geweldige Tafeltje-Dekje sketch werd 
opgevoerd door het echtpaar Stuij uit Wijngaarden. 
Ook werden diverse vrijwilligers gehuldigd. Achtereenvolgens waren dat:  
Mevr. R. Sloots-van Houwelingen, dhr. J. Bakker, dhr. A. Wemmers, allen uit Bleskensgraaf; de heren 
K. Verkerk, C.J. van Essen, A. Janse en G. de Jong uit Nieuw-Lekkerland en dhr. P. Wielenga uit 
Streefkerk. Zij allen waren 12 1/ 2 (of langer) voor de diverse welzijnsorganisaties werkzaam. 
Dhr. T. den Besten uit Groot-Ammers, dhr. A. Vink uit Oud-Alblas, dhr. en mevr. S. Tukker uit 
Ottoland en mevr. J. v.d. Kolk uit Bleskensgraaf werden in het zonnetje gezet vanwege hun 20-jarig 
jubileum. 
Afscheid werd genomen van de maaltijdbezorgers dhr. en mevr. den Hartog en dhr. B. Janse uit 
Nieuw-Lekkerland. 
Mevr. M. van Vliet-den Ouden uit Oud-Alblas nam afscheid als coördinator van de Open Eettafel 
aldaar. 
Aan allen werd een bloemetje en/of een kadobon overhandigd. 
 
 
PERSONALIA 
Op 22 juni 2018 overleed onverwachts op 77-jarige leeftijd de heer M. Bakker uit Bleskensgraaf. Hij 
was sinds 1986 als vrijwilliger werkzaam voor de V.H.G. en op vele andere terreinen. Het bestuur 
van de V.H.G. herdenkt hem met respect. 
 
Enkele echtparen vierden hun 40, 50 of 60 jarig huwelijksfeest. Indien dit bekend is bij het bestuur 
wordt hier op gepaste wijze aandacht aan besteed in de vorm van een kleine attentie. 
 
TENSLOTTE…. 
Het bestuur van de V.H.G. spreekt haar grote waardering uit voor al haar vrijwilligers die zich ook in 
het afgelopen jaar 2018 ingezet hebben voor de oudere en/of kwetsbare medemens. 
Mede daardoor werd het mogelijk gemaakt dat deze doelgroep zo lang mogelijk zelfstandig kan 
blijven wonen en functioneren. 
Een HARTELIJK DANK aan u als maaltijdbezorger, contactpersoon, technisch vrijwilliger, 
kantoormedewerker/coördinator, vrijwilliger bij de Open Eettafel, bestuurslid; kortom iedereen die 
op zijn of haar ‘werkgebied’ enthousiast bezig is. 
 
Wij hopen dat wij ook in 2019 weer een beroep op u mogen doen en de kracht mogen ontvangen 
om dit werk te kunnen blijven doen. 
 
Bleskensgraaf/Ottoland, maart 2019 
B.R. Resseler-Vink, secretaris 
 
 


