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Jaarverslag De Stampertjes 2020

Voorwoord:
Voor u ligt het jaarverslag van 2020 van Stichting de Stampertjes. Wat een bizar jaar
hebben we achter ons. En misschien ook nog wel voor ons. Afgelopen jaar hebben we De
Stampertjes vanwege corona vier maanden moeten sluiten. Dit was verdrietig voor de
ouders, voor de kinderen en zeker ook voor de vrijwilligers en het bestuur. De
vrijwilligers hebben zo veel mogelijk contact gehouden met de ouders. En wij als bestuur
hebben ons best gedaan contact te houden met de vrijwilligers. Een deel van onze
vrijwilligers is in de kwetsbare leeftijd. Het allerlaatste dat gewenst is, is dat kwetsbare
kinderen en kwetsbare vrijwilligers elkaar ziek maken. Gelukkig is dat ook niet gebeurd.
Intussen zijn we alweer bijna twee maanden open. We blijven echter alert, omdat we
zonder vrijwilligers geen Stampertjes hebben.
2021 is voor De Stampertjes een feestelijk jaar. We bestaan in november 25 jaar en dat
moet gevierd worden. Dat zal niet zo uitgebreid worden als we graag hadden gedaan,
maar we zullen er toch voor zorgen dat we er een onvergetelijk jaar van maken. Hierover
zal meer te lezen zijn in het volgende jaarverslag.
Graag wil ik Roland de Ruig heel hartelijk bedanken. Roland heeft maar liefst veertien
jaar als penningmeester het bestuur van De Stampertjes versterkt. Dat is een
indrukwekkende termijn, die niet veel mensen hem nadoen.
Annette Molkenboer-Hamming
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Jaarverslag De Stampertjes 2020
Aantal kinderen:
In dit verslagjaar hebben totaal 12 kinderen gebruik gemaakt van De Stampertjes.
In januari 2020 kwamen er zes kinderen voor één of twee dagen per week. In december
2020 komen er zeven kinderen voor één of twee dagen per week. In 2020 zijn zes
nieuwe kinderen gestart en zes kinderen zijn gestopt vanwege de start op school,
verhuizing of andersoortige opvang.

Aantal vrijwilligers:
In het verslagjaar hebben 23 vrijwilligers een bijdrage geleverd aan de Stampertjes. De
meeste vrijwilligers waren direct actief op de groep voor de kinderen en 6 vrijwilligers
ondersteunend aan dit proces, zoals de klusjesman, de coördinator en de bestuursleden.
Gestart met 15 vrijwilligers op de groep voor de kinderen en eind van het jaar 15
vrijwilligers. Er is 1 vrijwilliger weg gegaan en 1 vrijwilliger bij gekomen (de coördinator).
In tijden van Corona zijn 4 vrijwilligers niet in staat geweest zich in te zetten. De andere
vaste vrijwilligers hebben in hun plaats ingevallen. Van alle vrijwilligers hebben 8
vrijwilligers een jaargesprek gehad. 4 Vrijwilligers hebben scholing gevolgd over totale
communicatie en 1 vrijwilliger heeft een bijeenkomst over autisme bezocht.

Bestuursvergaderingen:
Het bestuur van De Stampertjes heeft in het verslagjaar achtmaal vergaderd. Begin van
het jaar trad Esther Groenheide toe tot het bestuur.
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Vrijwilligersbijeenkomsten:
De vrijwilligers hebben in het verslagjaar, onder voorzitterschap van het bestuurslid
HR/vrijwilligersbeleid/Interne communicatie, viermaal een overleg gehad (waarvan de
laatste tweemaal noodgedwongen online).
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Speciale evenementen:
Met burendag hebben veel omwonenden een leuke kaart van de Stampertjes in de
brievenbus gehad.
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Kwaliteit:
De Stampertjes werkt samen met de SIG en is via hen gecertificeerd. De SIG verwacht
daarom dat de Stampertjes een Kwaliteitsmanagementsysteem heeft dat voldoet aan
HKZ norm (Gehandicaptenzorg versie 2015). Dit betekent dat de vrijwilligers, het
bestuur en met name het bestuurslid verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid bij
Stampertjes bereid moeten zijn er voldoende genoeg tijd en energie in te steken om het
kwaliteitsbeleid en de uitvoering op goed niveau voor certificering te houden.
In september 2020 is door de SIG een hygiëne audit bij De Stampertjes uitgevoerd.
Hierbij waren er geen bevindingen. In november 2020 heeft een audit plaatsgevonden
door het Keurmerkinstituut.
Dit resulteerde in één (niet kritische) bevinding en één opmerking.
Het bestuur van De Stampertjes heeft in 2020 wederom gewerkt met het pdca overzicht
om alle kwaliteitsdoelstellingen te documenteren en op te volgen. ‘Plan en do’ werden
over het algemeen goed uitgevoerd. Bij een aantal check activiteiten werden correctieve
acties geformuleerd en uitgevoerd. Door regelmatige update van het pdca overzicht werd
de voortgang van alle activiteiten goed bewaakt.
Er zijn in 2020 2 Fobo’s gemeld waar acties en afspraken uit zijn voortgekomen en
afgehandeld om herhaling te voorkomen. Omdat De Stampertjes in 2020 vanwege
corona 2 maanden gesloten is geweest en daarna 3 maanden maar gedeeltelijk open is
het verklaarbaar dat het aantal Fobo’s in 2020 lager ligt dan het aantal van 6 in 2019.

Financiën:
Voor financiën over het jaar 2020 wordt verwezen naar het financiële jaarverslag,
begroting en balans etc..
Fondsenwerving:
In het verslagjaar is € 12.500,00 aangevraagd bij overheden, fondsen en crowdfunding.
Een bedrag van € 1.250,00 is binnengekomen. Met dank aan Hofjes Codde en van
Beresteyn en diverse betrokkenen. Hierbij nogmaals onze hartelijke dank hiervoor!
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Eind december 2020 bestond het bestuur uit:
Annette Molkenboer-Hamming, voorzitter
Irene de Lange, secretaris
Roland de Ruig, penningmeester
Hilde Kornaat, lid
Esther Groenheide, lid.
Santpoort - Noord, 9 april 2021,
Namens het bestuur van de Stampertjes,
Irene de Lange, secretaris.
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