
 

Beste vrijwilligers, 

Op de valreep van het oude jaar nog een nieuwsbrief. In deze brief  kunt u de uitslag 
van de enquete lezen en de reactie van het bestuur hierop. 
 
Wij wensen u een voorspoedig en gezond 2022 toe en hopelijk snel tot ziens. 
 
Bestuur SGOM 

Informatie over de gehouden enquête over de Toekomst van de SGOM 
 
Inleiding 
Met onze brief  van 19 augustus 2021 vroegen wij u als vrijwilligers van de SGOM een enquê-
teformulier in te vullen met vragen die betrekking hebben op de toekomst van de SGOM.  
De SGOM als stichting is in 1983 opgericht - nu dus 38 jaar geleden - en we kunnen consta-
teren dat er in de loop der jaren het nodige is veranderd. In de eerste jaren was er een duidelij-
ke behoefte om wat voor de ouderen te betekenen, zowel voor degenen die thuis woonden als 
voor de ouderen die naar een bejaardencentrum/zorgcentrum gingen. Zo vonden veel oude-
ren het gezellig om met elkaar iets te ondernemen, zoals bezoek aan een winkelcentrum of  
tuincentrum. De laatste tijd constateerden wij dat de animo om met elkaar op pad te gaan, 
verminderde. Velen kiezen zelf  het moment om ergens heen te gaan. Door gebrek aan vol-
doende belangstelling zijn wij gestopt met de vakantieweek en met de wandelvierdaagse. Ook 
de belangstelling om gezamenlijk naar een museum, een tuincentrum of  een winkelcentrum 
te gaan, werd geleidelijk aan minder.  
Daarnaast constateren wij dat het merendeel van de vrijwilligers, inclusief  de bestuursleden, al 
een gevorderde leeftijd heeft bereikt. Ondanks pogingen daartoe, is er weinig aanwas van 
nieuwe vrijwilligers en vooral van jongeren.  
Dit is de reden dat wij ons zijn gaan afvragen of  onze stichting nog voldoen toekomst heeft. 



Anders gezegd: kan de SGOM nog voldoende voor de ouderen in Monnickendam en Kat-
woude betekenen. 
Deze vraag hebben wij dus via een enquête aan onze vrijwilligers voorgelegd, want door con-
tact met de ouderen weet u als geen ander waar al dan niet behoefte aan is.  
 
Door de pandemie (maart 2020) liggen bijna alle activiteiten van de SGOM nog steeds nood-
gedwongen stil. Eigenlijk is dat geen goed moment om over de toekomst van onze stichting 
na te denken, maar het wachten op betere tijden is ook geen goede optie.   

Uitslag enquête 
Op de 11 in het enquêteformulier gestelde vragen werd als volgt gereageerd: 
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Vragen:       Antwoorden: 
 
1. Vind je dat de activiteiten van de SGOM nog 
in de huidige veranderende wereld passen:  12x ja, 3x nee, 6x misschien/weet niet 
 
2. Vind je dat de SGOM meer of  ander vrijwil- 
ligerswerk zou kunnen aanbieden; 
Zo ja, aan welk vrijwilligerswerk denk je dan:  4x ja, 6x nee, 11x misschien/weet niet 
 
3. Vind je dat nauwere samenwerking of  een  
fusie met WelzijnWonenPlus of  de KBO 
een optie is:               14x ja, 4x nee, 3x misschien/weet niet 
 
4. Vind je dat ons blad MonnickendamPlus voor 
de ouderen een duidelijk meerwaarde heeft:  13x ja, 5x nee, 3x misschien/weet niet 
 
5. Beleef  je nog steeds plezier aan het vrij- 
willigerswerk en heb je enig idee hoe lang 
je nog vrijwilliger van de SGOM wil blijven:  14x ja, 2x nee, 5x misschien/weet niet 
 
6. Zou je gelegenheid hebben om, naast het 
vrijwilligerswerk wat je nu doet, extra 
vrijwilligerswerk te gaan doen:    8x ja, 11x nee, 2x misschien/weet niet 
 
7. Zou je bereid zijn om een bestuursfunctie 
te aanvaarden:      21x nee 
 
8. Als de SGOM zou worden opgeheven, zou 
je dan vrijwilligerswerk bij een andere 
ouderen-organisatie willen gaan doen:   6x ja, 6x nee, 9x misschien/weet niet 
 
9. Er van uitgaande dat het coronavirus voor- 
lopig blijft bestaan, zou je dan toch activiteiten 
met ouderen willen doen (uiteraard mits dit 
op verantwoorde wijze kan):    13x ja, 7x nee, 1x misschien/weet niet 
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Vragen:       Antwoorden: 
 
10. Heb je suggesties om er voor te zorgen dat 
de SGOM voorlopig kan blijven voortbestaan:  5x ja, 13x nee, 3x weet niet 
 
11. Heb je verder nog op-of  aanmerkingen over 
het werk van de SGOM of  suggesties voor 
verbeteringen:      4x ja, 14x nee, 3x weet niet   

Naast de hiervoor genoemde antwoorden hebben nog enkele vrijwilligers een nadere reactie 
gegeven. Deze zijn in onze conclusies (zie hierna) verwerkt.  
Uit het (verkort) samenvoegen van antwoorden zoals hiervoor is gebeurd, zijn wel enkele con-
clusies te trekken, maar geeft toch maar een beperkt beeld van de soms wat meer gedetailleer-
de antwoorden. Ons bestuur heeft daarom ook alle antwoorden op de vragen één voor één ge-
noteerd (7 pagina’s) en gelezen. Wij zullen enkele vrijwilligers die suggesties hebben ingediend 
komende tijd persoonlijk benaderen voor overleg daarover. 
     
Conclusies van ons bestuur 
Een aantal antwoorden op de vragen was helder, sommige antwoorden waren minder helder. 
Uit de antwoorden konden wij wel enige conclusies trekken die we bij de besluitvorming over 
de toekomst van de SGOM hebben meegewogen. Uit de enquête komt tot uitdrukking dat 
er voldoende reden is om onze stichting te laten voortbestaan, maar wel met een wat 
aangepast takenpakket en dus ook met aangepaste activiteiten. 
 
Wat gaat er veranderen 
 
Afbouw van activiteiten: 
Niet alleen uit de enquête, maar ook uit de praktijk blijkt dat er activiteiten zijn waar weinig ou-
deren warm voor lopen. Deze activiteiten gaan we afbouwen en beëindigen. Activiteiten die 
gaan stoppen zijn: 
- Bezoek aan een tuincentrum, 
- Bezoek aan een winkelcentrum 
- Bezoek aan een museum 
- De viering van Koningsdag(*) 
- De viering van Bevrijdingsdag (*) 
- De viering van Sinterklaas (*) 
 
*Toelichting: 
 
De viering van Koningsdag, Bevrijdingsdag en Sinterklaas gaat in Monnickendam en Katwou-
de natuurlijk gewoon door, maar de SGOM stopt of  gaat stoppen met een aparte viering voor 
de ouderen, zoals dat tot en met 2019 gebruikelijk was in verzorgingshuis Swaensborch.  
Swaensborch zelf  organiseert zelf  regelmatig activiteiten voor haar eigen bewoners.  
 
Wij zullen met de Stichting Koningsdag Monnickendam en met het Sint Nicolaascomité over-
leggen of  zij een mogelijkheid zien om apart iets voor de ouderen te organiseren.  
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De volgende activiteiten blijven doorgaan of  worden opgestart: 
- Mee-organiseren van de jaarlijkse Ouderendag (de laatste jaren is dit in oktober in De Rijp, 
samen met de ouderen-organisaties in de andere Waterlandse kernen); 
- Mee-organiseren van het jaarlijkse Seniorensongfestival; 
- Een themabijeenkomst houden (eenmaal per jaar); 
- Ouderen bezoeken (en daarbij het rond het middaguur zonodig helpen met de voorbereiding 
van de warme maaltijd via de magnetron); 
- Wandelen met ouderen; 
- Gezellige ochtenden of  middagen organiseren met muziek e.d.; 
- Vaartochten houden door het Waterlands gebied; 
- klusjesdienst: Helpen bij klusjes (zoals een fotolijstje ophangen, een lamp verhangen, een 
plank ophangen ed.)  
- Informatie-verstrekking: Via het SGOM-blad MonnickendamPlus (met daarin informatie 
duidelijk gericht op de ouderen), facebookpagina, website en via omroep PIM; 
- Enige bemoeienis met het Zuiderzeekoor; 
- Vertegenwoordiging van de SGOM in de SWOW (Stichting Samenwerkingsverband Welzijn 
Ouderen Waterland, waarin alle kernen van onze gemeente zijn vertegenwoordigd). 
 
Over de vraag of  de activiteiten “spelletjes en handenarbeid” en “koersbal” (die tot het coro-
navirus uitbrak in Swaensborch werden gehouden) worden beëindigd of  blijven doorgaan, 
vindt nog overleg plaats. Na dit overleg wordt een besluit genomen. 
 
Hoe verder 
Coronavirus: Door het coronavirus kunnen er geen of  vrijwel geen activiteiten worden gehou-
den. Misschien kunnen we wel iets organiseren waarbij sprake is van een zekere doorloop. 
Dan kun je komen en gaan wanneer je wilt, waardoor het besmettingsgevaar minimaal is. 
Verder blijven we natuurlijk driemaal per jaar ons blad MonnickendamPlus uitgeven. 
 
Vooruit kijken: Vooruit kijken is altijd goed. Wat kunnen andere instanties voor de SGOM be-
tekenen? Daarom willen we de komende tijd in overleg treden met de gemeente, met de 
SWOW, met De Bolder, met WelzijnWonenPlus en met de huisartsen. 
 
Nieuwe vrijwilligers per eind december 2020 en gedurende 2021. 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
Nieuw bestuurslid! 
Mevrouw Nellie Ebbelaar, heeft ons bericht bereid te zijn om bestuurslid te worden. Na een 
gesprek met haar, hebben wij haar inmiddels benoemd. Fijn dat zij ons team komt versterken 
en dat zij wil meewerken aan de toekomst van de SGOM. Geweldig Nel! 

Diependaal, Monique Tongnaald 37 1141 CA Monnickendam 06 28485665 

Ebbelaar, Nel Graaf Willemlaan 123 1141 XC Monnickendam 611950505 

Gerlings, Anselma Avegaar 9 1141 JG Monnickendam 656337 

Gugten vnder Jeannette J. Nieuwenhuizenlaan 3 1141 650000 

Haas de, Sonja Zuster Bloemstr. 44 1141 TB Monnickendam 653237 

Roffelsen Nella Niesenoortsteeg 4 1141 VA Monnickendam 651737 

Sanders, Sophia Karn 43 1141 JP Monnickendam 06 29384256 

Schaap, Nel Beestenmarkt 12 1141 06 53439939 


