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1. Opening. De voorzitter heet om 19.30 uur in de Tuinkamer van De Oude Bieb
blijkens de presentielijst 19 aanwezigen welkom. De presentielijst is aan het originele
verslag gehecht en in te zien bij de secretaris.
Namens het bestuur zijn aanwezig Lucas Koch, Edwin Winterkamp, Wim van
Ravenhorst, Elma Moen en Kees van der Hoek (verslag).
2. Verslag Algemene vergadering dd. 04 - 09 - 2019. De redactie van het verslag van
de eerste vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn naar aanleiding van het
verslag geen vragen. Desgevraagd door Willem Middelaar wordt toegezegd het
concept verslag van deze vergadering zo snel mogelijk te publiceren en ter inzage te
leggen in de Ruilboekenkast.
3. A. Vaststelling jaarrekening 2019. Wim meldt dat er sprake is van een klein
voordelig saldo. Lucas leest vervolgens de verklaring van de kascommissie voor, erop
neerkomende dat de kascommissie de vergadering verzoekt om de bestuurder
décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over de periode 1 januari 2019 tot en
met 31 december 2019. De algemene vergadering kan zich hierin volledig vinden. De
jaarrekening wordt daarna vastgesteld.
B. Concept - begroting 2021 en vaststelling van de contributie 2021. De begroting en
de contributie 2021 worden ongewijzigd vastgesteld. Wim meldt dat de begroting
wellicht nog aangepast moet worden in verband met het gebruik van de Tuinkamer en
de daartoe door de gemeente toegekende ( tijdelijke ) subsidie.
C. Informatie over financiële stand van zaken, inclusief ledenoverzicht. Er zijn
228 leden, waaronder 70 € 100,- leden. Overigens hebben ongeveer 40 leden geen email. Bij hen worden uitnodigingen voor vergaderingen per post gebracht en liggen
stukken voor Algemene Vergaderingen ter inzake in de Voorkamer. Een aantal
vrijwilligers zijn overigens helaas geen lid. Zij worden opgeroepen wel lid te worden.
Wim doet ten slotte een oproep anderen te stimuleren lid te worden teneinde het
draagvlak van de vereniging en de onderlinge solidariteit te vergroten.
D. (Her-)benoemingcommissie. Naast Rijna van der Loo wordt Ronny de Koning in
de kascommissie benoemd. Cox v.d. Hengel wordt bedankt voor zijn diensten in
deze.
4. Vaststelling beleidsnota 2020-2022. De beleidsnota wordt na een korte toelichting
ongewijzigd vastgesteld.
5. Informatie vanuit het bestuur. Lucas brengt het volgende naar voren:
Op het eigenlijke werk zullen onderstaand de coördinatoren van de werkgroepen
direct ingaan. Hulde alvast voor al het goede wat gedaan is. De werkgroepen hebben
een vaste plaats in onze Achterveldse samenleving verworven.
Op 4 september vorig jaar waren we hier ook bij elkaar en werd de vergadering direct
gevolgd door een brainstorm over right to challenge , het recht tot uitdaging.
Er meldde zich direct genoeg mensen om een woon en met een zorg groep te starten.
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De woongroep van DAVA werd een van 4 pilots in de provincie voor verbetering
leefomgeving in kleine kernen. We werden begeleid en organiseerden een aantal
avonden voor belangstellenden.
Er ontstond daaruit een kerngroep. Het streven is een nieuwe woonvorm te realiseren
met gemengde samenstelling van jong, oud, met en zonder hulpvraag, maar vanuit en
voor inwoners van Achterveld.
Samen met de dorpsraad dienden we een right to challenge in: Achtervelders gaan zelf
inventariseren bij medebewoners of er behoefte aan is. Dit is gehonoreerd door de
gemeente en enquêteurs zijn op stap en bureau Kanteling gaat de enquête uitwerken.
Presentatie is op 29 oktober 2020.
De zorg groep kwam al snel tot de conclusie dat het overnemen van de huishoudelijk
thuiszorg organisatie geen haalbare kaart is. Wel steekt de groep in het kader van de
gemeentelijk coalitie Samen Sterk, tegen eenzaamheid, waar DAVA zich aan
gecommitteerd heeft, in om een netwerk van buurtcontactpersonen te organiseren. Ook
fungeert ze als klankbord voor de buurthuiskamer + , die in oktober start.
In de buurthuiskamer + die op maandag en woensdag open is, is er de mogelijkheid
om tussen de middag aan te schuiven voor een maaltijd en spelletjes te spelen of te
biljarten en zo.
Dit vindt plaats in de tuinkamer van De Oude Bieb, die vrijgekomen is nu King Arthur
per 1 oktober 2020 de huur heeft opgezegd.
DAVA krijgt van de gemeente subsidie waarbij de verwachting is dat ook mensen die
niet meer zo goed kunnen meekomen door geheugen problemen bijvoorbeeld daar van
gebruik maken.
Door Corona zijn de activiteiten die de werkgroepen organiseren spaak gelopen. De
buurthuiskamer moest sluiten, Automaatje moest stoppen, samen aan tafel thuis bij
iemand ging niet meer, klussen bij iemand werd zeer moeilijk. Een geplande
schaaksimultaan kon niet doorgaan.
Onder gecontroleerde omstandigheden zijn sommige activiteiten zoals u gehoord hebt
weer opgepakt.
DAVA is meteen ingestoken op leemtes die ontstonden.
Zo openden we een corona telefoon, voor mensen die zich geïsoleerd voelden. DAVA
participeerde in het wekelijks corona overleg. Voor kinderen die op achterstand
kwamen door de schoolsluiting organiseerden we een zomerschool.
Voor ouderen die verstoken waren van ontspanning buitenshuis, organiseerden we een
serie zomeractiviteiten, gesponsord door het Oranje en Sluyterman van Loo Fonds.
DAVA heeft zich ingespannen voor de mantelzorg dag in november 2019. De
aanmeldingen vanuit Achterveld voor de mantelzorgdag liet echter te wensen over.
VRIJWILLIGERS:
Dit jaar is er een enorme groei geweest van het vrijwilligers aantal, sprak ik vorig jaar
van 60 nu van bijna 90. 89 unieke vrijwilligers; de 7 bestaande werkgroepen en
bestuur nog steeds samen 60 – 65 , waarvan sommige in meerdere werkgroepen mee
draaien en nieuwe vrijwilligers waarvan een deel ad hoc bezig is bijvoorbeeld als
enquêteur voor de samen woon enquête en de docent aan de zomerschool.
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En er is een nieuwe groep ontstaan die de tuin bijhoudt, die activiteiten organiseert en
zorgnetwerk initieert. De buurthuiskamer heeft de King Arthur vrijwilligers
geïncorporeerd.
Het bestuur heeft een goed bezochte interactieve scholing georganiseerd over hoe om
te gaan met privacy .
PR .
Vervolgens brengt Elma vanuit de PR en Communicatie het volgende naar voren:
Sinds 1,5 jaar beschikt DAVA over een goed - bezochte website, die regelmatig
voorzien wordt van nieuwe informatie. In 2019 is regelmatig een Nieuwsbrief
gestuurd met informatie over activiteiten bij DAVA en in de buurt en nieuws over
DAVA.
In sociale media is DAVA actief op Facebook en publiceert informatie en oproepjes,
tevens wordt er informatie gedeeld met de Facebookgroep ‘Je bent een echte
Achtervelder’.
Maandelijks staat in de Leusder Krant de pagina ‘Samen Leven’ en dit is een
samenwerkingsverband tussen diverse welzijnsorganisaties in Leusden en Achterveld.
Bij toerbeurt wordt een organisatie in het licht gezet en daarnaast staat elke maand een
kolom met actuele informatie over activiteiten, zo ook die van DAVA.
Daar waar mogelijk wordt aandacht voor DAVA gevraagd in de pers, zoals onlangs
over de Zomerschool en de opening van het KochHofje.
Minder regelmatig maar zeker een goed kanaal voor publiciteit zijn het Trefpunt, het
Heelkommentaar en het jaarlijkse Carnavalsblad van de Puupekoppen.
Op TV zijn we dit voorjaar twee keer te zien geweest in De Keuken van Utrecht van
RTV Utrecht.
In 2019 heeft DAVA een plan ingediend bij Kernen met Pit voor de Etalage TV. Dit is
toegekend, waardoor wij nu een groot scherm hebben dat naar buiten in gedraaid. Op
dat scherm worden alle activiteiten in Leusden getoond via de app Leusden Leeft, ook
de activiteiten van DAVA. Zo zijn we altijd open! Naast het toelichten van ons project
in januari 2020, zijn ook contacten gelegd met andere initiatiefnemers van Kernen met
Pit, die graag willen profiteren van onze kennis en ervaring.
In 2020 is een samenwerking aangegaan met Dorpstv Achterveld en zij leiden een
vrijwilligster van DAVA op om activiteiten van DAVA te filmen, eventueel met
apparatuur van Dorpstv Achterveld. Deze vrijwilligster kan eventueel ook andere
projecten filmen voor Dorpstv Achterveld.
En als laatste punt, het project Welkom in Achterveld: we willen de integratie van
nieuwe inwoners in Achterveld zo gemakkelijk mogelijk maken en hebben daarom
een brief opgesteld met tips en weetjes voor nieuwe Achtervelders. Deze komt bij de
Heelkom te liggen, zodat bij inschrijving meteen een brief kan worden meegegeven.
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6. Informatie vanuit de werkgroepen:
a.

Buurthuiskamer.

Het jaar voor de buurthuiskamer in de nieuwe locatie voldeed geheel aan de
verwachtingen en kon met name op donderdagen nog maar net genoeg zitplaatsen ter
beschikking stellen.
Half maart moesten we i.v.m. de Corona maatregelen acuut de deuren sluiten.
Deze tijd werd gebruikt om de automatische deuren en de invalide toilet te installeren.
Met medewerking van LSA bewoners, een vereniging van actieve bewonersgroepen
door het hele land en een wekelijks gemeentelijk corona online overleg zijn er
voorbereidingen getroffen zodat we meteen 1 juni weer Coronaproof open konden
gaan.
De animo was zo groot dat we het maximum van 9 personen snel bereikten en
moesten verhuizen naar de tuinkamer die ondertussen leeg stond omdat King Arthur er
geen gebruik meer van maakt.
Voorbereidingen zijn getroffen om in oktober 2020 te starten op maandag en
woensdag inclusief een maaltijd tussen de middag en mogelijkheid tot
gezelschapspelen. Een coördinatie duo is gestart Margriet Kruithof en Joke van
Buuren – Houtveen. Vrijwilligers geworven en subsidies geregeld.
b.
ANWB automaatje. Wim meldt dat, onder in achtneming van het protocol
zoals dat is opgesteld door de ANWB, er weer ritten worden uitgevoerd voornamelijk
naar Ziekenhuizen en de Heelkom.
.
c.
Ruilboekenkast. Angeline Martin meldt dat ook in De Oude Bieb er een goed
gebruik wordt gemaakt van de boekenkast op basis van de formule 2 halen, 1
terugbrengen. Er wordt geadviseerd de boeken 2 dagen in quarantaine te houden
alvorens ze te gaan lezen.
d.
Klusmaatje. Er wordt ook in Coronatijd regelmatig een beroep gedaan op de
werkgroep.

e.
Samen aan Tafel. Maria Lunter meldt dat alles goed verliep tot 15 februari.
Daarna zijn er wel een tweetal High Tea’s in de Tuinkamer en in de tuin verzorgd ,
die uitermate succesvol zijn verlopen. Zij vertelt dat er 18 koks zijn. De projecten:
“ Mannen met pannen “ en “Heel Achterveld bakt “ zijn door de Corona – perikelen
helaas niet door kunnen gaan.
f.
Singles. De Singles – zo meldt Corrie de Mooij – hebben ook last gehad van
Corona. Buiten kon er nog wel een activiteit ontplooid worden, maar de binnen activiteiten liggen momenteel stil.
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g.
Groen. Gerard Smids heeft zich ingespannen om het “Kochhofje” tot een
succes te maken, waarvoor dank. Momenteel is er een vacature voor het
coördinatorschap van de werkgroep Groen.
8. Rondvraag. Desgevraagd meldt Edwin dat het vervoer van en naar Achterveld een
punt van aandacht is voor de Dorpsraad. Willem van Voorst meldt dat hij als oud ICTleerkracht spullen beschikbaar heeft voor bijv. een volgende zomerschool.
9. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.50 uur de
vergadering.
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