Sociaal jaarverslag 2020
"Voor elkaar in verbinding”

Inleiding
Dit is het 6e Sociaal Jaarverslag sinds de officiële oprichting van WereldVrouwen Oss (WVO) in december
2015. Op 18 september 2014 begon de groep met financiële steun en onder de vlag van Vivaan (nu Ons
Welzijn) in De Link van de Muzelinck. Een jaar later, op 9 december 2015, is de vereniging WereldVrouwen
Oss opgericht.
WVO is in 2021 bezig met haar 6ee levensjaar als vereniging en zou haar 1e lustrum (5-jarig bestaan) in 2020
vieren.
We hebben met zijn allen 2020 meegemaakt, geleefd! Niemand kon dit zien aankomen. COVID-19 heeft voor
ons allen een nieuw leven gecreëerd. In 2020 hadden we met WVO plannen om een feestelijk jaar van te
maken. Want wij bestonden 5 jaar, wij hadden een landelijk derde prijs binnengehaald en onze oprichtster
en secretaris Alaide kreeg een koninklijke onderscheiding voor haar diensten via vrijwilligerswerk en met
name bij WVO!
Wij konden ook niet doorgaan met onze zangochtenden en activiteiten zoals we dat gepland hadden.
Ondanks de tegenslagen heeft WVO zijn bestaan wel bewezen om ook in moeilijke tijden voor haar leden te
zijn. De leden zijn met elkaar in contact gebleven, via bellen, whatsappen, ontmoeten op 1,5 m afstand. WVO
heeft in de zomer van 2020, dankzij de versoepelingen van de maatregelen toch zangochtenden kunnen
plannen. Wij hebben via een ZOOM-bijeenkomst aan de landelijke verkiezing voor de Ambassade van de
Verdraagzaamheid 2020 deelgenomen. Deze contacten bleken ook zo waardevol om elkaar vast te houden
en door deze tijd door te komen. De leden weten als ze een vraag hebben of een luisterend oor nodig
hebben dat ze elkaar of bestuursleden kunnen bellen of benaderen.
WVO is een bijzonder informeel netwerk voor de deelnemers, omdat het niet alleen gaat om samen zingen,
maar ook om samen met elkaar lief en leed te delen en in goede en slechte tijden voor elkaar klaar te staan.
Wij beseffen dat we komende tijden elkaar ook hard nodig hebben om vooruit te komen. In verbinding zijn
met elkaar is hard nodig en WVO is hierin een belangrijke schakel!
Dankzij de steun van velen kunnen we dan ook de verbindende schakel blijven: gemeente Oss met
stimuleringssubsidie, de beheersstichting D’n Iemhof, de donateursvrienden, de bestuursleden, de
werkgroepleden, onze trouwe dirigent Peter en onze geweldige accordeonist Tineke, taalcoach Leonie en de
vele wereldvrouwen op wie we vaak een beroep kunnen doen!
Ik hoop dat dit Sociaal jaarverslag 2020 een beeld geeft van inzet en nut van WVO voor haar leden en alle
andere betrokkenen.
Nezahat Akbal,
Voorzitter
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Wat is onze officiële einddoel?
WVO wil als koor voor en door vrouwen, zonder winstoogmerk en zonder onderscheid, vrouwen van alle
culturen bij elkaar brengen en verbinden. Via de doelstellingen kunnen zij hun kwaliteiten (empowerment)
en capaciteiten gebruiken voor zichzelf om hun maatschappelijke, sociale en artistieke positie te verbeteren
om uiteindelijk hun competentie(s) ook te gebruiken voor anderen in de samenleving.

Doelen algemeen
De doelen van WVO zijn heel breed:
1. Zang voor iedereen die van zingen houdt of je nu wel of niet goed kunt zingen. Zowel Nederlandse
(eigen) liedjes als liedjes uit andere landen.
2. Zang en groepsproces bevordert psychisch en lichamelijk welbevinden
3. Door (lokale) culturele en sociale activiteiten kennis verbreden.
4. Vergroten van het sociaal netwerk van de deelnemers
5. Vergroten onderlinge verbindingen, saamhorigheid en verdraagzaamheid niet alleen door de
zangochtenden maar ook door gezamenlijke andere sociale / culturele activiteiten
6. Verbeteren Nederlandse taal
7. De vrouwen leren om zich te presenteren.
8. WVO wil als koor ook een rol spelen als verbindende factor tussen vrouwen van alle wijken en buurten in
de gemeente Oss en te zijner tijd zo mogelijk ook buiten de gemeente Oss.
9. Sociale betrokkenheid vergroten.
10. Door open te staan voor iedereen (mensen met beperkingen, andere culturen, geaardheid, andere
geloven enz.), samenleving verbinden en eenzaamheid verminderen.
11. In de verhalenochtenden waarin een thema centraal staat, vertellen de vrouwen elkaar over hun
levenservaringen en levensvisie. Hierdoor leren ze elkaar beter kennen en respecteren en verschillen
waarderen. In 2020 is, vanwege COVID19, slechts één verhalenochtend geweest.

Resultaten 2020
Ondanks het moeilijke jaar hebben we naar verhouding toch veel kunnen doen en veel bereikt.

Leden
Begin 2019 bestond WVO uit 38 leden (exclusief dirigent, taalcoach, accordeonist, voorzitter en
penningmeester).
Begin 2020 bestaat WVO uit 39 leden (inclusief dirigent, taalcoach, accordeonist en bestuur):

Bestuur
Het bestuur bestaat begin 2019 uit 3 leden: Nezahat Akbal, voorzitter, Chantal Scheffers, penningmeester en
Alaide Helmijr, secretaris.
De kascommissie 2019 en kascommissie 2020 bestaat uit Wilma Verschuren en Dorrie van Genugten.
Enkele werkgroepen ondersteunen het bestuur.
Het bestuur heeft in 2020 slechts éénmaal vergaderd.
De vergaderingen met de werkgroepen hebben vanwege corona niet plaatsgevonden.
Ook heeft er géén jaarvergadering met de leden kunnen plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen.
Werkgroepen
De volgende werkgroepen waren in 2019 actief.
a. Optredens: Wilma Verschuren; een 2e persoon dient nog toegevoegd te worden.
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b. Gezamenlijke lunch ná verhalenworkshop: Wilma Verschuren en Carla Bach. Slechts één verhalenlunch
heeft er plaatsgevonden. Daarnaast nog een lunch in de pastorietuin van de Grote Kerk in Oss.
c. Koormappen: Riet van Diemen heeft in 2020 de koormappen oder haar beheer genomen.
d. Lief & leed / presentie: Trix Ypinga en Fieneke Steensma zorgen voor een attentie of bloemetje.
e. PR/Communicatie & Fondsenwerving: Alaide Helmijr

Vergaderingen
Bestuur
Het bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) hebben één formele bestuursvergadering
gehouden. Wel overleggen de leden via whatsapp, e-mail of telefoon als er bijzonderheden zijn.
Bestuur+
In 2020 konden vanwege de coronamaatregelen geen vergaderingen plaatsvinden van het bestuur
met de werkgroepcoördinatoren.
Algemene Ledenvergadering
De geplande jaarvergadering is 2x uitgesteld en heeft uiteindelijk in 2020 niet plaatsgevonden. Alle
vergaderstukken zijn uiteindelijk in januari naar de leden gestuurd. Via mailuitwisseling kon iedereen
reageren. Ook de benoeming van de nieuwe penningmeester per 22-01-2021 heeft via e-mailreacties
plaatsgevonden.

Fondsenwerving
Wat waren in 2020 onze inkomsten? Geplande activiteiten om inkomsten te genereren konden niet
doorgaan. De inkomsten zijn daarom beperkt gebleven tot
•
•
•

De jaarcontributie (geheel of gedeeltelijk) van een groot aantal leden
Rabobank ClubSupport
De verhalencoach die géén kosten in rekening heeft gebracht.

Jaarrekening
De exploitatierekening per 31-12-2020 gaf een positief resultaat van €775,00. Dit komt met name
door de lagere kosten voor de dirigent en taalcoach.
De balans per 31-12-2020 vertoont een bedrag van € 3.793. Het verenigingsvermogen bedraagt per
31-12-2020 €3.703. Dit is na toevoeging van het positief resultaat van €775,00.
Al met al een moeilijk jaar positief afgesloten.

Publiciteit
1. Alaide houdt de Facebookpagina actueel. Per maart 2020 had de pagina 145 likers/volgers. Februari 2021
heeft de site 157 likers resp. 178 volgers.
2. Alaide houdt de website bij.
3. Onze banner gebruiken we bij alle activiteiten.
4. Vooral in Rucreant (wijkblad Ruwaard) hebben we diverse stukjes gepubliceerd.
5. In verband met onze nominatie Ambassade van de Verdraagzaamheid 2020 heeft Brabants Dagblad,
Regio Oss, Rucreant en Wijkkrant De Schadewijker een artikel of meerdere artikelen gepubliceerd.
6. T.b.v. de nominatie Ambassade van de Verdraagzaamheid heeft Thijs Verhoeven van 412TV een filmpje
gemaakt en gepubliceerd.
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7. In het kader van betrokkenheid en saamhorigheid hebben we diverse zangochtenden gehouden bij, voor
en met de bewoners van Slowcare Het Elzeneindhuis. 2 Ochtenden met support Rabobank.

Bijzonderheden
1. O.l.v. Leonie van de Wetering is er één verhalenworkshop gehouden met als thema “Er is een verhaal dat
ik moet vertellen ….“.
2. Peter Ruijs heeft geen nieuwe liedjes geschreven. Dit heeft alles te maken met de geringe
zangochtenden vanwege COVID19.
3. In maart moesten we de zangochtenden staken. Na enige versoepelingen van de coronamaatregelen, zijn
we een aantal keren buiten bij Slowcare gaan zingen. En in augustus en september hebben we onze
zangochtenden op buitenlocaties gehouden: bij accordeoniste Tineke Nieuwenhuijse, in de pastorietuin,
bij Tuinderij van Tosse, in het Elzeneindpark en bij Marion Bierings. Dit was zéér goed bevallen.
4. WVO heeft bij de nominatie Ambassade van de Verdraagzaamheid, de 3e prijs binnengehaald. Dit heeft
een bedrag van € 250,00 opgeleverd.
5. Bij Gemeente Oss is de subsidie-aanvraag gehonoreerd met een basisbedrag van € 300,00 + € 30,00 per
lid. Het exacte bedrag is nog niet bekend.
6. De penningmeester heeft te kennen gegeven te willen stoppen. Sjef van Genugten, echtgenoot van ons
lid Dorrie, stelt zich kandidaat voor 3 jaar. Benoeming is inmiddels gebeurd.

Realisatie plannen 2020
Wat hebben we gerealiseerd van onze plannen voor 2020?
In 2020 zijn de volgende plannen vanwege de crisis niet gerealiseerd:
1. Elke WereldVrouw werft één donateur. WVO is blij met elke financiële bijdrage, hoe klein ook.
2. Enkele dames houden een actie om donateurs te werven.
3. Een Oosterse (bedank)avond / 5-jarig bestaan organiseren op 27 mei.
4. Collecte Oranje Fonds : het OF is per 2020 gestopt met de jaarlijkse collecte.
5. De Oranjemarkt of andere rommelmarkten zijn vanwege de crisis niet doorgegaan.
6. Ons voornemen om enkele dames solo’s te laten zingen is nog niet gerealiseerd.
7. De dames andere dames met andere culturen laten werven blijft moeilijk.
Wel gerealiseerd zijn:
1. Subsidie aanvragen bij de gemeente Oss.
2. We hebben voor het 5e jaar deelgenomen aan de Rabobank Clubsupport.

Bijzonderheden 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Door het coronavirus zijn de dames enkele maanden niet bij elkaar gekomen.
Slechts één wereldvrouw is besmet geraakt door het virus. En gelukkig is ze ook hersteld.
Ondanks de crisis heeft WereldVrouwen zo’n 10x buiten een zangochtend gehouden.
In januari mochten we als koor optreden voor de actie Koppie-Au (hersentumoren bij kinderen).
WereldVrouwen Oss heeft de 3e prijs behaald bij de verkiezing Ambassade van de
Verdraagzaamheid 2020.
Ook kon WVO geen activiteiten uitvoeren om extra inkomsten te genereren.
De subsidie-aanvraag voor 2021 bij de gemeente Oss is gehonoreerd.
De actie Rabo Clubsupport heeft een bedrag van €163,97 opgeleverd.
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Activiteiten 2020
Ondanks de crisis en het verbod op zang voor koren m.i.v. maart hebben we in
2020 toch aardig wat vrijdagochtenden ingevuld.
Op 28 januari hebben we tegen een vergoeding in De Meteoor (Wijk De
Krinkelhoek) voor een buurtbijeenkomst een warme lunch verzorgd.
Op 31 januari kreeg een groep vrouwen in Lith een workshop over leerbewerking
én een rondwandeling door het dorp aan de rivier.
14 februari hield WVO een zangochtend bij Slowcare Het Elzeneindhuis.
En op 6 maart hadden we (voorlopig) onze laatste bijeenkomst binnen. Leonie gaf
een verhalenworkshop “Er is een verhaal dat ik moet vertellen …”. A.d.h.v. een
opwarmertje Anansi tori, vertelde één persoon In kleine groepjes een verhaal om
het daarna aan de grote groep te vertellen. Na de workshop hebben we nog
gezellig geluncht.
Vanaf die datum mochten koren vanwege de crisis niet meer binnen zingen.
Wel heeft een zeer kleine groep op 10 april buiten op het grasveld bij Slowcare
Het Elzeneindhuis een zangochtend gehouden voor de bewoners en verzorgers.
Slowcare Het Elzeneindhuis is een huis waar 24 zwaar lichamelijk en geestelijk
beperkte jong volwassenen wonen. De dagactiviteiten worden ook bezocht door
niet inwonende jongvolwassenen met beperking(en).
Na enkele zeer rustige maanden heeft WVO als groep op 26 juni voor de 3e keer in
2020 een zangochtend gehouden bij Slowcare. Weer buiten op het plein. Deze
keer met een groter aantal vrouwen. Natuurlijk was het weer een groot feest.
De maand juli hebben we geen activiteiten georganiseerd buiten.
Op 7 augustus hebben we een zangochtend met lunch georganiseerd in de
pastorietuin van de Grote kerk in Oss.
Op 14 augustus hadden we een zangochtend met rondleiding in de Tuinderij van
Tosse.
Op 21 augustus hielden we een gezellige ochtend met zang en jeu-de-boules in
het Elzeneindpark. Een aantal bewoners met begeleiders van Slowcare kwam
kijken en luisteren. Thijs Verhoeven van 412TV heeft opnames gemaakt voor de
presentatie op 14 november (zie verder).
Op 28 augustus hebben we weer gezongen op het plein van Slowcare. Iedereen
werd verrast door de komst van de ijscokar en met een ijsje.
Op 11 én 25 september mochten we in de tuin van onze accordeoniste Tineke
onze zangochtend houden.
En op 18 september hadden we onze laatste zangochtend van 2020 in de tuin van
ons nieuwe lid Marion Bierings.
In maart kregen we bericht dat WVO genomineerd was voor de verkiezing
Ambassade van de Verdraagzaamheid 2020. Een prijs dat Het Paleis van de
Verdraagzaamheid i.s.m. Eén Land Eén Samenleving en m.m.v. Unesco jaarlijks
organiseert. Tijdens de ZOOM-bekendmaking op 14 november vielen we met een
3e plaats in de prijzen.
Deze 3e prijs is op 22 november in het Talentcentrum uitgereikt. Thijs Verhoeven van 412TV heeft
van deze uitreiking opnames gemaakt voor 412TV. Het filmpje is ook te bekijken op de
facebookpagina van WereldVrouwen Oss.
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Plannen 2021
Wat willen we -indien mogelijk- realiseren in 2021?
1. Elke WereldVrouw werft één donateur. WVO is blij met elke financiële bijdrage, hoe klein ook.
2. Enkele dames houden een actie om donateurs te werven.
3. Een Oosterse avond / 5-jarig bestaan organiseren ism Thuis in Oss (met geld 3e prijs Ambassade van de
Verdraagzaamheid 2020).
4. Een bezoek aan het museum Jan Cunen Oss.
5. Een stadswandeling door Oss of Schadewijk.
6. Rondleiding nieuwe milieustraat/Kringloop Oss.
7. 2x Zangochtend bij Slowcare (Rabo Clubsupport).
8. Hof van Lof Megen staat sinds 2019 nog op programma.
9. Eventueel een rondleiding in en wandeling rond Kasteel Heeswijk.
10. Rondleiding waterzuivering Waterschap AA & Maas in Oijen.
11. Zang-/verhalenhlunch met picknick.
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