
Sociaal jaarverslag 
van een bijzonder jaar

ONTMOETEN, DELEN EN GENIETEN

2020



DE 
WILG

DRAAIT
DOOR ook thuis!

Hoewel tijdens de lockdown van maart ook onze 
deuren moesten sluiten, gingen we snel aan de 
slag met een aangepast aanbod. Vooral omdat 
het voor onze bezoekers juist in deze tijd extra 
belangrijk was contact te hebben.

350  
KAARTEN  

VERSTUURD

Online contact en een  
livestream via Facebook
Vanaf de 1e lockdown hebben wij elke werkdag 
om 10.00 uur een livestream via Facebook 
uitgezonden om mensen dagritme te bieden en 
te kunnen blijven ontmoeten, delen en genieten. 
Ook konden mensen deelnemen aan online 
koffiemomenten. Daarnaast is er veel gebeld 
met alle deelnemers, contact via sms, whatsapp, 
Facebook, zijn er ansichtkaarten verstuurd en is 
er individueel met mensen gewandeld.

103  
LIVESTREAMS

1488 
KIJKERS



Confettibeleid in het pand
We zijn naast het bieden van het online 
programma en het onderhouden van contact 
met deelnemers ook direct aan de slag gegaan 
met het maken van plannen om weer open te 
kunnen met inachtneming van de 1,5 meter 
afstand en overige richtlijnen van het RIVM. Dit 
noemen we ons Confettibeleid, omdat we met 
gekleurde stippen aan hebben gegeven waar 
mensen konden staan of zitten op 1,5 meter 
afstand van elkaar.

356  
STIPPEN

Aangepast programma per 1 juni 2020
Vanaf 1 juni zijn we met een aangepast 
programma weer gestart op De Wilg. De 
activiteiten die geschikt waren om door te 
gaan, zijn de rest van het jaar weer vervolgd. We 
bedachten op een creatieve manier hoe we de 
activiteiten konden aanpassen: 

403 
DEELNEMERS

2048 
KOPJES 
KOFFIE



Sillent Disco buiten op het plein met 
een kleiner groepje i.p.v. de feesten; 

Bingo avonden in de gymzaal i.p.v. 
bowlen;

elke week koken met een kleinere 
groep i.p.v. elke twee weken in een 
grotere groep.
 

114 
JONGEREN  

BEREIKT 

Met de aanpassingen kon de activiteit 
bloemschikken in Sterrenwijk toch door 
gaan. Tijdens de kerst zijn er 21 extra 
kerststukken gemaakt voor mensen in de 
buurt. Voor de buurman of  buurvrouw die 
wel wat extra kerst in huis kon gebruiken in 
deze tijd of voor zieken uit de wijk. 21 

EXTRA KERST-
STUKKEN

198 
VRIJWILLIGERS

1O
LIVE  

ACTIVITEITEN 

16 
BINGO  

ONLINE  
PRIJZEN 



De ontmoetingsruimte;  
beperkt aantal mensen maar met muziek.

 

2000 
LITER  

DESINFECTIE 
ZEEP

Buitenactiviteit jeu de Boules

 

100 
BALLEN

1
JEU DE  

BOULES  
BAAN 

1
TENT



930 
VOLGERS

432
TELEFOON-

TJES

246 
GEBAKKEN

EIEREN

1030 
CHATS

262 
PANNEN-
KOEKEN



26 
WANDELINGEN 

22 
PERSONEELS-

LEDEN

15
WARMTE-
KUSSENS

2000 
MONDKAPJES SLECHTS 

5 BESMETTINGEN  
IN HET TOTAAL

27 X LATEN
TESTEN  

(PERSONEEL EN 
VRIJWILLIGERS)

BUITENEVENEMENT:
STRUINEN IN DE TUINEN



BEDRIJFSOPBRENGSTEN

GEMEENTELIJKE OPBRENGSTEN  
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

1.050.935

OVERIGE OPBRENGSTEN 161.678

TOTAAL 1.212.616

BEDRIJFSKOSTEN

PERSONEELSKOSTEN 888.766

BEDRIJFSKOSTEN 294.132

AFSCHRIJVINGEN  11.988

TOTAAL 1.194.886

BEDRIJFSRESULTAAT 17.727


