Sociaal jaarverslag 2021
“Verbindend en ondersteunend in
coronatijd”

Inleiding
Dit is het 7e Sociaal Jaarverslag sinds de officiële oprichting van WereldVrouwen Oss (WVO) in december
2015.
Op 18 september 2014 begon de groep met financiële steun van het Oranje Fonds en onder de vlag van
Vivaan (nu Ons Welzijn) in De Link van Muzelinck Centrum voor de Kunsten. Een jaar later, op 9 december
2015, is de vereniging WereldVrouwen Oss opgericht.
WVO is in 2022 bezig met haar 7ee levensjaar als vereniging en zou haar 1e lustrum (5-jarig bestaan) in 2020
vieren.
Het jaar 2021 is ook een jaar geweest die bepaald werd door de coronamaatregelen. Er kwamen enige
versoepelingen wat betreft de maatregelen, maar weer snel de beperkingen omdat de besmettingen weer zo
omhooggingen. Ondanks deze beperkingen en onzekerheden is het WVO gelukt om aan diverse activiteiten
te werken. Vooral de samenwerking met museum Jan Cunen binnen het project Mo Ment Nu
(stadscompositie Oss) was een hoogtepunt.
Behalve de activiteiten zijn we met de leden steeds in verbinding gebleven zodat we elkaar niet konden
verliezen in die onzekere tijden.
In 2021 hebben we onze intrede gedaan binnen het nieuwe Wij(k)centrum De Haard, waar we wekelijks
(zolang de maatregelen het toelieten) bij elkaar kwamen om te oefenen met zang of een activiteit bij te
wonen. We zijn ook erg verheugd met de komst van onze nieuwe penningmeester, die onze financiën goed
kan verwerken, goed monitort en de vinger aan de pols houdt.
Alle andere activiteiten die we verder in 2021 hebben kunnen uitvoeren leest u in dit sociaal verslag. Tevens
zijn onze plannen voor het jaar 2022 in dit verslag terug te vinden.
WereldVrouwen Oss is een bijzonder informeel netwerk voor de deelnemers, omdat het niet alleen gaat om
het 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 blijft 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, het Wij(k)gebouw De Haard, 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 2021 een beeld geeft van de inzet en het nut van WVO voor haar leden en
alle andere betrokkenen.
Nezahat Akbal,
Voorzitter
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Wat is ons 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.

Organisatie
Leden
Begin 2021 bestond WVO uit 38 leden (exclusief dirigent, taalcoach, accordeonist, voorzitter en
penningmeester).
In 2021 hebben we afscheid genomen van 2 leden en 4 nieuwe leden verwelkomd.
Begin 2022 bestaat WVO uit 40 leden (inclusief dirigent, taalcoach, accordeonist, voorzitter en
penningmeester) en één lid die wegens de pandemie niet uit China is teruggekeerd. We zullen dit lid helaas
waarschijnlijk in de loop van 2022 uitschrijven omdat er al enkele maanden niets meer van haar is vernomen.

Bestuur
Het bestuur bestaat sinds januari 2021 uit 3 leden: Nezahat Akbal, voorzitter, Sjef van Genugten,
penningmeester en Alaide Helmijr, secretaris.
Het bestuur heeft in 2021 éénmaal vergaderd.
Enkele werkgroepen ondersteunen het bestuur. Dit bestuur+ heeft éénmaal vergaderd.
De kascommissie 2021 bestond uit Mw. C. van den Berg en Mw. A. Machielse met mw. W. Verschuren vanuit
kascommissie 2020. De financiële controle heeft in februari plaatsgevonden.

Werkgroepen
De volgende werkgroepen waren in 2021 actief.
a. Optredens: Wilma Verschuren en Carla van den Berg zorgen voor het goed verlopen van optredens (incl.
kleding en liedjeskeus).

3/7

WVO Sociaal jaarverslag 2021/ versie 12-3-2022

b. Gezamenlijke lunch ná verhalenworkshop: Wilma Verschuren en Carla Bach.
c. Koormappen: Riet van Diemen heeft zich voor deze taak afgemeld. De secretaris heeftin 2021 tijdelijk de
koormappen onder haar beheer genomen. In 2022 neemt de werkgroep Optredens deze taak op zich.
d. Lief & leed / presentie: Marian van Gorp en Fieneke Steensma zorgen voor een attentie of bloemetje bij
bijzondere persoonlijke gebeurtenissen.
e. PR & Fondsenwerving: Alaide Helmijr

Vergaderingen 2021
Bestuur
Het bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) heeft één formele bestuursvergadering
gehouden. De secretaris stelt van het overleg een actielijst op. Ook overleggen de leden via
whatsapp, e-mail of telefoon als er bijzonderheden zijn.
Bestuur+
In 2021 heeft het bestuur eenmaal met de werkgroepen overlegd. De secretaris stelt van het overleg
een actielijst op.
Algemene Ledenvergadering
De voor 2020 geplande jaarvergadering moesten we 2x uitstellen. In 2021 hebben we in januari alle
vergaderstukken naar de leden gestuurd. Via mailuitwisseling kon iedereen reageren. Dit vanwege de
benoeming van de nieuwe penningmeester per 22-01-2021.
Na meer dan 2 jaar konden we vervolgens op 22 oktober 2021 een fysieke vergadering houden. Aansluitend
hebben we gezamenlijk een lunch gebruikt. Deze lunch was verzorgd door een Afghaans gezin. Mede in
kader van verbinding.

Fondsenwerving
Wat waren in 2021 onze inkomsten? Geplande activiteiten om inkomsten te genereren konden het hele jaar
niet doorgaan. De inkomsten zijn daarom beperkt gebleven tot
•
•
•
•
•

Voor het eerst gemeentesubsidie ontvangen.
In verband met de pandemie 50% jaarcontributie doordat we als koor enkele maanden niet bij elkaar
mochten komen.
Rabobank ClubSupport
De verhalencoach die géén kosten in rekening heeft gebracht.
Kleine donaties van een aantal leden.

Jaarrekening
Het resultaat per 31-12-2021 vertoont een positief beeld van €141,00.
De balans per 31-12-2021 bedraagt € 3.984,00. Het verenigingsvermogen is per 31-12-2021
€3.844,00. Dit is na toevoeging van het positief resultaat.
Al met al een moeilijk jaar positief afgesloten.

Publiciteit
1. Alaide houdt de Facebookpagina actueel. Per februari 2021 had de pagina 157 likers resp. 178 volgers.
Per februari 2022 zijn dat er 157 likers en 185 volgers.
2. Alaide houdt de website bij.
3. Onze banner gebruiken we bij alle bijzondere activiteiten. In 2021 was dat éénmaal bij Ecopoll voor de
opnames die gebruikt zijn bij de opening van Wij(k)huis de Haard.
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Bijzonderheden
1. O.l.v. Leonie van de Wetering is er één verhalenworkshop gehouden met als thema “Vrijdag de 13e”
2. Peter Ruijs heeft geen nieuwe liedjes geschreven. Dit heeft alles te maken met het aantal de
verhalenworkshops.
3. Gemeente Oss heeft onze 1e subsidieaanvraag gehonoreerd.
4. Sjef van Genugten, echtgenoot van ons lid Dorrie, is de nieuwe penningmeester. Hij heeft wel te kennen
gegeven per 2024 af te treden.

Planning bijzondere activiteiten 2021
De planning is om de eerste drie vrijdagochtenden van de maand een koorochtend te houden. De
vierde vrijdagochtend en in de vakantiemaanden, organiseren we een bijzondere activiteit. In 2020
hadden we voor 2021 de volgende activiteiten gepland. Zie ons Sociaal jaarverslag 2020.
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, indien mogelijk met Thuis in Oss (in kader
Ambassadeur van de Verdraagzaamheid).
4. Een bezoek aan het Jan Cunen Museum in Oss.
5. Een stadswandeling door het centrum van Oss of de wijk Schadewijk.
6. Rondleiding nieuwe milieustraat/Kringloop Oss.
7. 2x Zangochtend bij Slowcare.
8. Excursie Hof van Lof Megen.
9. Eventueel een rondleiding in en wandeling rond Kasteel Heeswijk.
10. Rondleiding waterzuivering Waterschap AA & Maas in Oijen.
11. Verhalenochtend o.l.v. de taalcoach met lunch of picknick.

Niet gerealiseerde activiteiten in 2021
1. Elke WereldVrouw werft één donateur: we nemen deze actie niet meer op in onze jaarplannen.
2. Enkele dames houden een actie om donateurs te werven: door de coronamaatregelen niet doorgegaan
3. Een Oosterse avond/ 5-jarig bestaan organiseren, indien mogelijk met Thuis in Oss (in kader
Ambassadeur van de Verdraagzaamheid): vanwege het coronabeleid is deze avond weer verschoven.
4. Stadswandeling centrum van Oss of Schadewijk: door de coronamaatregelen niet doorgegaan
5. Rondleiding nieuwe milieustraat/Kringloop Oss: door de coronamaatregelen niet doorgegaan

Wel gerealiseerde activiteiten in 2021
1.
2.
3.
4.
5.

Een bezoek aan het Jan Cunen Museum in Oss.
1x Zangochtend bij Slowcare.
Excursie Hof van Lof Megen.
Een wandeling rond Kasteel Heeswijk.
Verhalenochtend in de tuin van onze taalcoach met als thema “Vrijdag de 13e”.

Bijzonderheden 2021
1.
2.
3.
4.
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Door het coronavirus zijn de dames enkele maanden niet bij elkaar gekomen.
Slechts één dame heeft zich niet laten vaccineren.
Meerdere dames van WVO zijn besmet geraakt door het virus. Gelukkig ook goed hersteld.
Ondanks de crisis kon WVO 17 keer een zangochtend houden.
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5.
6.
7.
8.

WVO kon echter geen activiteiten uitvoeren om extra inkomsten te genereren.
De subsidieaanvraag voor 2021 bij de gemeente Oss is gehonoreerd.
De actie Rabo Clubsupport heeft een lager bedrag opgeleverd dan in 2020.
De samenwerking met Jan Cunen Museum project Mo Ment Nu was een hoogtepunt in 2021.

Het jaar 2021 in woord en beeld
Op 6 juni mochten we, na máánden, eindelijk weer bijeenkomen. Nu met informatie en
een rondleiding in het nieuwe Wij(k)centrum De Haard.
En op 2 juli konden we eindelijk weer beginnen met de koorochtenden.
Ook in juli, heeft een groepje dames een rondwandeling gemaakt rond Kasteel Heeswijk
in Heeswijk-Dinther. Het is het voornemen om in 2022 dit te herhalen met een
rondleiding ín het kasteel.
WVO heeft in juli voor, bij en met de bewoners en zorgpersoneel buiten het gebouw
van SlowCare een zangochtend gehouden. Gezien het enthousiasme en plezier van de
bewoners met zware beperkingen, is WVO voornemens om deze zangochtenden
jaarlijks 2x te herhalen. Met dank aan Osje die voor extra vermaak zorgde.
Een groep van zo’n 13 dames genoot op vrijdag 6 augustus van een presentatie en
rondleiding bij het Hof van Lof in Megen. Gezien de grote belangstelling en de beperkte
mogelijkheid (i.v.m. corona) wil WVO in 2022 een 2e maal een rondleiding organiseren.
O.l.v. de taalcoach heeft een groep buiten in haar tuin op vrijdag 13 augustus een
verhalenochtend bijgewoond. Een eerder geplande ochtend met zo’n 22
belangstellenden kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Het werd een
zeer intense en mooie ochtend waar de verschillende verhalen over (bij)geloof bij de
verschillende culturen zeer persoonlijk werden.
12 Dames van WVO hebben in augustus en september deelgenomen aan het project
Mo Ment Nu (stadscompositie Oss) en 17 vrouwen hebben in september het Jan Cunen
Museum bezocht. Tijdens de afsluiting van het project was WVO goed
vertegenwoordigd.
WVO heeft in september, buiten, een zangochtend gehouden bij Zorgimkerij Ecopoll.
Ook hier zijn we voornemens om dit in 2022 te herhalen. De kleine groep met NAH
heeft bijzonder genoten van deze ochtend.
In oktober hielden we na meer dan 2 jaar een goed bezochte jaarvergadering. De
bijeenkomst heeft WVO afgesloten met een Afghaanse lunch verzorgd door een
Afghaans gezin. Ook dat is verbindend.
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Eind oktober mocht WVO tijdens de Fairtrade Markt in de Jozefkerk een
optreden verzorgen.
WVO heeft zich in 2021 geheel geconformeerd aan de coronamaatregelen.
Zodra koren weer bijeen mochten komen, hebben we erop toegezien dat de
leden afstand namen en gevaccineerd waren.
Een van de doelstellingen van WVO is om anderstaligen/ nieuwe
Nederlanders te helpen om de taal te leren en of verbeteren. We helpen niet
alleen binnen de vereniging maar ook daarbuiten d.m.v. bemiddelen en
contacten leggen met de juiste personen.
Een van onze dames helpt sinds 2022 een andere dame die niet bij WVO lid is.
Ook dat is WVO.

Planning 2022
Wat willen we -indien mogelijk- realiseren in 2022?
1. 27 zangochtenden
2. Oranje-markt indien mogelijk om extra bekendheid te geven, donateurs en extra inkomsten te generen.
3. Een Oosterse avond/ 5-jarig bestaan organiseren.
4. Een rondleiding in de atoomkelder van Oss.
5. Rondleiding nieuwe milieustraat/Kringloop Oss.
6. 1x een zangochtend bij Slowcare.
7. 1x zangochtend bij EcoPoll
8. 2e excursie Hof van Lof Megen op verzoek vanuit de jaarvergadering.
9. Rondleiding waterzuivering Waterschap AA & Maas in Oijen.
10. Verhalenochtend o.l.v. de taalcoach met lunch of picknick.
11. Bezoek aan eendenkooiker in Macharen
12. Een workshop line-dance
13. Een workshop Moestuin zonder tuin
14. Een workshop multicultureel koken
15. Verzorgen van wereldmenu bij pop-uprestaurant (vindt plaats op 24 en 25 februari)
16. 2 optredens (1e is op 30 maart)
17. 1 kooravond met nog 2 koren van onze dirigent Peter Ruijs
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