Vierde Beleidsplan DAVA 2020 - 2022

1. Een woord vooraf
In dit vierde beleidsplan van DAVA wil het bestuur aangeven wat er de komende 3 jaar nodig
is om de doelstelling van DAVA te realiseren. t.w.:
“Het bevorderen dat (kwetsbare) mensen met plezier in het dorp Achterveld kunnen blijven
wonen en kunnen blijven participeren in de samenleving. Dit door het organiseren en het
stimuleren van de realisatie van aanvullende diensten en voorzieningen in Achterveld.”
Het bestuur is zich er daarbij van bewust, dat na de succesvolle start van de vereniging (de
vereniging is opgericht op 10 januari 2017 en heeft eind 2017 al de Vrijwilligerstrofee 2017
van de gemeente Leusden gewonnen) het beleidsplan voorshands meer een lijst blijft van te
realiseren doelen dan een concreet beleidsplan. Daarbij zijn de statuten van DAVA en met
name wat in de statuten is opgenomen over de wijze waarop de hoofddoelstelling kan
worden gerealiseerd, leidend.
Het eerste beleidsplan (2017-2019 ) is vastgesteld op 27 september 2017. Het tweede op 13
september 2018 en het derde beleidsplan is vastgesteld in de Algemene Vergadering van 4
september 2019.

2. Inleiding
Ook en juist in zo’n kleine kern als Achterveld kunnen we merken dat de voorzieningen
minder worden en dat de burgers zelf het heft steeds meer in eigen hand moeten nemen. De
overheid en de zorginstanties hebben de financiën er niet meer voor. Vrijwilligers zullen een
steeds grotere rol gaan spelen in het sociale verkeer onderling. In opdracht van het Overleg
Maatschappelijk Welzijn Achterveld (OMWA) is de vraag en het aanbod door Achtervelders
op welzijnsgebied onderzocht. Dit is ingegeven omdat de vrijwilligersorganisaties (OMWA) en
de Dorpsraad alsmede “Van Onder Op” het van groot belang vinden dat in Achterveld
mensen naar elkaar omzien.
Om de idealen te realiseren willen we de bereidheid tot sociale ondersteuning in Achterveld
meer structuur geven. In dat verband is bedacht dat het wenselijk zou zijn daartoe een
vereniging op te richten. De vereniging Door Achterveld Voor Achterveld (DAVA). Door lid te
worden leveren de inwoners van Achterveld een bijdrage aan bewonersparticipatie, samen
vergroten we duurzaam de leefbaarheid in ons dorp.
Ouderen en mensen met een beperking zijn gebaat bij zorgmogelijkheden in de omgeving
waar zij wonen en leven. Ten gevolge van de schaalvergroting en steeds verder gaande
bureaucratisering staan zorginstellingen verder af van de klant en kan de zorginstelling de
wensen van de klant moeilijk honoreren. Daarbij komt dat vergrijzing, solidariteit met de
kwetsbare mens (kinderen, verstandelijk gehandicapten, mensen met een psychiatrische
stoornis, kwetsbare ouderen) en de eigen verantwoordelijkheid van de burger belangrijke
aandachtspunten zijn. Zeker nu de overheid zich meer en meer terugtrekt en publieke taken
overlaat aan de samenleving. Deze beweging kan voeding geven aan een houding onder
burgers van "ieder voor zich".
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Maar biedt het ook de mogelijkheid voor burgers zelf verantwoordelijkheden op te pakken
en wonen, welzijn en zorg zelf vorm te geven op de wijze waarop men dat wenst. Deze
uitdaging hebben de inwoners van Achterveld samen opgepakt.
De vereniging zet zich in voor het behoud en het ontwikkelen van zorg, diensten en
faciliteiten in het dorp. Zij wil hiermee bereiken dat ouderen en mensen met een beperking,
ook bij een toenemende zorgvraag, in Achterveld kunnen blijven wonen.

3. Concrete uitvoering
Opzetten van diverse werkgroepen. Aan het eind van het derde jaar ( 2019) zijn er een
zevental werkgroepen actief en wel:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Buurthuiskamer
ANWB AutoMaatje
Ruilboekenkast
Klusmaatje
Samen aan tafel
Singles - samen gezellig
Groen Samen

Ad a. Buurthuiskamer heeft ten doel de mogelijkheid te beiden aan inwoners van Achterveld
om samen een praatje te maken en te dienen als informatiepunt onder het genot van een
kopje koffie of thee. Het dient tevens als informatiepunt voor sociaal maatschappelijke
vragen. Gemiddeld maken 25 mensen per week gebruik van deze mogelijkheid. Op
dinsdagochtend en donderdagochtend is de huiskamer open. Er zijn voor de buurthuiskamer
ongeveer 10 vrijwilligers actief. In 2019 heeft de “nieuwe “ buurthuiskamer toegevoegde
waarde gekregen. De activiteitencommissie legt ideeën voor gebruik van de ruimte aan het
bestuur voor zoals therapie Ademen, Schaken en Mannen koken met pannenleggen. De
tentoonstellingscommissie draagt zorg voor, aankleding van de wanden en vitrinekasten. De
ruimte kan door alle DAVA werkgroepen als “honk” gebruikt worden.
Ad b. ANWB AutoMaatje heeft ten doel, tegen een vergoeding van € 0,30 per kilometer,
ouderen en mensen met een handicap inwoners van Achterveld te vervoeren met behulp
van vrijwillige chauffeurs bijvoorbeeld naar het ziekenhuis. Op 2 februari 2017 is de
overeenkomst met de ANWB formeel ondertekend. Inmiddels zijn er ruim 1000 ritten
verzorgd door ongeveer 20 vrijwilligers, waarvan 3 coördinatoren. Zonder meer kan worden
gesteld dat Automaatje een succes is geworden. Het streven is er op de activiteiten binnen
Automaatje te continueren.
Ad c. Ruilboekenkast heeft ten doel het mogelijk te maken dat iedere bewoner van
Achterveld, jong en oud boeken en tijdschriften kunnen ruilen. Regelmatig worden er boeken
geleend en worden er nieuwe boeken aangeboden. Er zijn in dit verband 6 vrijwilligers actief.
Er is alle aanleiding dit initiatief te voort te zetten.
Ad d. Klusmaatje heeft ten doel mensen in Achterveld, die een klein klusje hebben in huis of
in de tuin in contact te brengen met een vrijwilliger, die wel een klusje wil klaren. Van
klusmaatje wordt regelmatig gebruik gemaakt. Gemiddeld 20 keer per jaar. Aan dit project
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zijn 6 vrijwilligers verbonden. Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal verzoeken zal
oplopen naarmate de werkgroep meer bekendheid krijgt.
Ad e. Samen aan tafel heeft ten doel mensen in Achterveld de gelegenheid te geven om
elkaar op informele manier te ontmoeten. Er wordt voor betrokkene gekookt en de kosten
worden gedeeld. In het voorjaar van 2017 is de eerste Samen aan Tafel van start gaan. Elke
maand wordt er door een drietal vrijwilligers bij één van de vrijwilligers thuis gekookt voor
een groep van 8 tot 10 mensen. In totaal zijn er ongeveer 20 vrijwilligers verbonden aan deze
werkgroep. De geboden mogelijkheid voorziet duidelijk in een behoefte. In 2019 is een beleid
gevoerd, waarbij degenen die “nieuw” zijn als eerste gebruik kunnen maken van de
mogelijkheid deel te nemen aan Samen aan Tafel”. Dit lijkt een succes. Het beleid terzake zal
dan ook worden voortgezet.
Ad f. Singles-Samen Gezellig heeft ten doel mensen die alleenstaand zijn een aanspraak en
gezelligheid te bieden door het organiseren van activiteiten waaronder een maandelijkse
bijeenkomst. Het Single-samen gezellig project heeft al enige tijd gedraaid. Er wordt door een
40-al mensen gebruik gemaakt van de hierdoor geboden mogelijkheid elkaar te ontmoeten
en met elkaar activiteiten te ontplooien. Een 5-tal vrijwilligers zijn aan dit project verbonden.
De bedoeling is om ook in de komende periode deze activiteit te continueren.
Af g. Groen Samen. In de loop van 2017 is gebleken dat er behoefte is aan een werkgroep
Groen, die ten doel heeft om openbare groenvoorzieningen in samenspel met de gemeente
te onderhouden. Aan deze werkgroep zijn een 5-tal vrijwilligers verbonden. Na de
succesvolle opening van het ‘Bijepark” werd in 2019 de renovatie van het pad/groenstrook
naast het kerkhof tussen de Jan van Arkelweg en de van Oldenbarneveltstraat gerealiseerd.
Voor 2020 staat aanpassing van de omgeving van de Buurthuiskamer op de planning.
Vormgeving werkgroepen. Iedere werkgroep heeft een eigen werkgroep en een coördinator,
die de werkzaamheden van de werkgroep coördineert. In principe bedruipt elke werkgroep
zich financieel zelf.

4.

Andere activiteiten

a. Het genereren van geldmiddelen, opdat de contributie laagdrempelig kan zijn en daardoor
iedere inwoner van Achterveld in de vereniging op enigerlei wijze kan participeren. In dit
verband is het van belang dat per 1 februari 2017 DAVA de ANBI-status heeft verworden
waardoor giften aan DAVA aftrekbaar zijn geworden voor de belastingen. Hierdoor is het
mogelijk makkelijker sponsoren en andere potentiele geldschieters te benaderen.
De 100 x100 actie kent ongeveer .. deelnemers. Doel is in de vorm van een lening een
startkapitaal te realiseren en wel doordat honderd personen bereid zijn een lening van 100
euro te verstrekken. Eind 2019 kende DAVA een… leden, die een contributie betalen van €
5,- per jaar. Het streven is er op gericht dit aantal te verhogen naar 500 eind 2022.
Gericht zullen gemeente, particulieren en andere fondsen worden benaderd met het
verzoek een donatie ter beschikking te stellen. In dat verband is DAVA dankbaar voor de
schenkingen die DAVA heeft ontvangen van o.a. de Stichting “ Ons Gebouw “, Stichting de
Boom , De Gemeente Leusden en het fonds Samenlevingsopbouw Leusden ( Larikslaan 2).
In 2019 hebben de sponsors en donoren een aparte vermelding gekregen in de “nieuwe “
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buurthuiskamer. In de komende jaren zal het beleid ten aanzien van de sponsorwerving
worden gecontinueerd.20

b. Het bekijken welke mogelijkheden er zijn om voorzieningen te behouden c.q. op te zetten,
verband houdende met de doelstelling van de vereniging. Op 12 april 2019 is “De Oude
Bibliotheek ”aan de W. van Amersfoortstraat geopend. Daarin is sindsdien niet alleen de
buurthuiskamer gehuisvest maar zijn er ook 6 woonunits voor begeleid kamer wonen van
jongeren van 18 jaar tot en met 21 jaar gerealiseerd en is er een ruimte waar mensen met
beginnend geheugenverlies elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast wordt gedacht aan
andere activiteiten, zoals huiswerkbegeleiding en culturele activiteiten. Nevendoel is alle
leeftijdscategorieën met elkaar in verbinding brengen.
De broedplaats vroeg een invulling die zorg voor mensen met beginnend geheugenverlies
combineert met begeleid kamer wonen voor jongeren en activiteiten van DAVA zelf. Met
dit project is naast veel inzet van alle betrokkenen een grote geldsom gemoeid, die alleen
kan worden opgebracht als de 3 ondersteunende organisaties t.w. DAVA, King Arthur en
klein Agteveld samen met de gemeente de handen in een weten te slaan. In 2018 is dit
project daadwerkelijk van de grond gekomen en werd de oude bibliotheek verbouwd. In
2019 is de opening geschied. Voor de definitieve realisatie, waaronder bijvoorbeeld
elektrische deuren is nog veel subsidiegeld nodig en de inzet van vele vrijwilligers.

c.

Het participeren in mogelijkheden om voorzieningen te behouden c.q. op te zetten,
verband houdende met de doelstelling van de vereniging. Door vrijwilligers van DAVA in te
zetten, wordt het mogelijk voorzieningen te behouden of tot stand te brengen.

d. Het verzorgen van een actief P&R beleid. Het vindbaar zijn en het bekendmaken van de
activiteiten van DAVA is één van de primaire taken van de vereniging. Er zal een apart plan
komen om met gebruik van social media een zo optimaal mogelijk bereik te realiseren. Het
hebben van een goed ingerichte website heeft daarbij prioriteit.

e. Het opzetten van een actieve vereniging. Een vereniging bestaande uit vrijwilligers en uit
gebruikers van het aanbod aan mogelijkheden. Het stimuleren dat vrijwilligers zelf
initiatieven nemen voor een deelproject en daarvoor ook de verantwoordelijkheid dragen is
en blijft uitgangspunt van handelen. Daarbij is de scholing van de vrijwilligers een apart punt
van aandacht. Elk jaar zal daartoe een aparte thema -avond worden verzorgd.
f.

Het onderhouden van contacten met de gemeente Leusden en instellingen, die diensten
leveren op het gebied van zorg, wonen en welzijn etc. Zowel met de gemeente, de Heelkom
als de Lariks, Centrum voor Jeugd en Gezin, King Arthur groep en Welzin, Wensboom
Leusden en Leader project Oost Utrecht zijn inmiddels goede contacten opgebouwd. Deze
zullen verder worden uitgebouwd. Daarbij spelen ook de huidige instellingen in Achterveld
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zoals St-Jozef, de Moespot, Ons Gebouw, Dorps TV Achterveld, PCI en Zonnebloem een
belangrijke rol.

g. Het vergroten van de solidariteit van de inwoners van Achterveld door het gezamenlijk te
zorgen voor een goed sociaal klimaat, waarin alle inwoners kunnen profiteren. Het opkomen
voor elkaar, zeker voor degenen, die het in welke vorm dan ook moeilijk hebben, zal
leidraad zijn van handelen. Daarbij gaat het er om deze leidraad om te zetten in concrete
stappen door vrijwillige inzet van inwoners van Achterveld in projecten zoals onder 3
vermeld.

h. Het behartigen van de belangen van de inwoners van Achterveld, bij individuele vragen,
maar ook algemeen door het realiseren van de wensen met betrekking tot zorg en diensten
in Achterveld. Het fungeren als doorgeefluik voor vragen, die leven onder de inwoners van
Achterveld aan de instanties, die daarvoor zijn kan inwoners helpen, die minder ingevoerd
zijn in bestaande voorzieningen.

i.

Het verbinden van bestaande lokale initiatieven. DAVA wil niet bestaande activiteiten
overnemen. Integendeel DAVA wil bestaande activiteiten met elkaar verbinden en zo nodig
in gezamenlijk overleg uitbreiden.

j.

Nieuw te ontwikkelen projecten zoals : computerondersteuning, bewegen, plantenruil etc.
Deze projecten zullen in een later stadium vorm en inhoud worden gegeven.

Achterveld, 19 februari 2020

Het bestuur van DAVA
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