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De Trossel in tijden van corona
Als ten gevolge van het corona-virus heel veel activiteiten zijn stopgezet, als De Wiese is gesloten, als we niet bij elkaar mogen komen, als we zoveel mogelijk moeten thuisblijven, dan
hebben de dorpsondersteuners minder te doen. Opvallend minder, want op oproepen voor
hulp en ondersteuning kwam maar weinig reactie. We zijn dus (gelukkig) blijkbaar in staat
om hulp en aandacht op verschillende manieren vorm te geven. Wel zijn de dorpsondersteuners heel alert gebleven op alle mogelijk signalen en hebben ze door middel van persoonlijke
berichten getracht contact te houden.
Hoe zit dat met het bestuur van De Trossel? Het klopt dat ook het bestuur niet bij elkaar is
geweest de afgelopen maanden. Dat mocht niet. Maar er gebeurde op bestuurlijk gebied het
afgelopen halfjaar toch wel het een en ander.
Een aantal zaken willen wij graag hier presenteren: rechtsvorm, uitbreiding, financiën, overleg, ledenwerving, dorpsondersteuners en vrijwilligers.

Rechtsvorm

Om als organisatie wettelijk te kunnen
bestaan, moet je een rechtsvorm hebben. In
Nederland bestaan verschillende mogelijkheden: stichting, coöperatie, vennootschap,
maatschap, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging. Hoewel we al enkele jaren
spreken van een (Dorps)Coöperatie, heeft
het bestuur gekozen voor de Verenigingsvorm. Het grote voordeel van een vereniging
boven een coöperatie is, dat een vereniging
niet jaarlijks zijn cijfers hoeft te publiceren.
Dat scheelt jaarlijks veel aan accountantskosten en dergelijke. Een vereniging bestaat
uit leden. Die hebben we nu nog niet, dus
die moeten we gaan werven. Daaraan wordt
gewerkt.

Uitbreiden samenwerking

De Trossel bestaat uit een aantal maatschappelijke organisaties die elkaar op het gebied
van Zorg en Welzijn proberen te versterken.

Uiteraard blijven de organisaties zelfstandig opereren, maar door deze samenwerking kunnen
krachten gebundeld worden en vergroten we het draagvlak. Je zou het kunnen zien als een
soort van ‘paraplu-functie’. Niet hiërarchisch bedoeld, maar wel voor het bundelen van krachten. Op dit moment zijn dat:
•
Katholieke Geloofsgemeenschap Schalkwijk
•
Hervormde Geloofsgemeenschap Schalkwijk/’t Goy
•
Werkgroep Senioren Schalkwijk
•
Sociaal Cultureel Centrum De Wiese
Met verschillende organisaties zijn we in gesprek. Zo is er een gesprek gevoerd met de
Hervormde Gemeente in Tull en ’t Waal, die toch apart staan van de Hervormde Gemeente in
Schalkwijk. We gaan kijken op welke manier we samen kunnen werken. De eerste contacten
met de mensen daar zijn al geweest en zijn prima verlopen.

Financiën

Elke organisatie die activiteiten organiseert, geeft geld uit. Denk aan mensen die werk verrichten, huur van panden, consumpties, verzekeringen, materialen. In de opstartfase van De
Trossel konden we veel kosten betalen uit de startsubsidie die we van Leader+ hebben toegezegd gekregen. Maar die subsidie geldt maar tot en met juli 2020. Die loopt dus binnenkort
af. Dan zal De Trossel zelf de broek moeten ophouden.

Overleg met Gemeente en Provincie

In haar korte bestaan heeft dorps-coöperatie De Trossel haar toegevoegde waarde op het
gebied van zorg en welzijn aangetoond. We zijn met de gemeente en provincie in gesprek om
de dienstverlening door te kunnen zetten. En daarin zullen gemeente en provincie ook een
rol in moeten spelen.
Het bestuur is bezig om, samen met de gemeente, de subsidietermijn bij Leader+ verlengd
te krijgen. Dit vraagt om een uitgebreide analyse, rapportage en motivatie. Het is nog lang
niet zeker of het gaat lukken. We moeten dus ook op andere manieren geld zien binnen te
krijgen. Een van de mogelijkheden is een lidmaatschap van De Trossel, met contributie en
donaties.

Ledenwerving

De Trossel is een vereniging. En die moet leden hebben. Dat is een gegeven. We willen de
activiteiten zo laagdrempelig mogelijk houden, maar moeten toch ook aan inkomsten komen.
Daarom denken we aan leden die een jaarlijkse contributie betalen. Betalende leden zouden
wat voordelen hebben boven niet betalende leden, die overigens gewoon aan alle activiteiten kunnen blijven deelnemen. Naast leden denken we ook aan donateurs. Dat zijn mensen
die niet direct tot de doelgroep van De Trossel behoren, maar die sympathie hebben voor
deze voorziening in Schalkwijk en daarvoor jaarlijks een steunbedrag willen betalen. Binnenkort zult u er meer van horen.

Dorpsondersteuners & Vrijwilligers

De rol van de dorpsondersteuners is cruciaal voor het functioneren van De Trossel. Zij zijn
het gezicht, de ogen en de oren van de organisatie in het dorp. Het bestuur probeert hen te
faciliteren door de organisatie, financiën en kaders te scheppen voor nu en in de toekomst.
Die onderlinge samenwerking verloopt goed en we zijn ontzettend blij met de manier waarop
ze, samen met de coördinatoren en vrijwilligers hun werkzaamheden uitvoeren. Echt Top.
Het bestuur van De Trossel

Kaartje van De Trossel

In maart 2020, vlak na het uitvaardigen van de corona-maatregelen, stuurde De Trossel aan
de ouderen in Schalkwijk een kaartje. De bedoeling was de mensen een beetje steun te geven in een tijd dat ze niet of nauwelijks naar buiten konden en er geen activiteiten van De
Trossel waren. Dat kaartje viel bij veel mensen in de smaak: ze waardeerden het gebaar
van De Trossel.
Nu per 1 juni 2020 een begin is gemaakt
met het versoepelen van de regels, stuurde
De Trossel opnieuw een kaartje, een aanmoediging om het nog even vol te houden. Het
kaartje bevat een gedicht dat speciaal voor
deze gelegenheid is geschreven door Marjolein Kool.

Kleine moeite,
groot geluk (11)

Ze stond met een krat vol boeken bij het
winkeltje van Brassica. Maar daar was geen
ruimte om de boeken neer te zetten. “Beng
de boeken naar de boekenkast in het portaal
van de Michaël-kerk. Daar willen ze graag
boeken hebben.” zei ik. Ze liet haar autosleuteltje in haar hand bengelen ten teken

dat ik de krat naar de kerk kon rijden. En zo geschiedde. Twee partijen blij: de gever omdat
die van de boeken is verlost en de ontvanger omdat de boekencollectie in het portaal opnieuw is uitgebreid.

De Trossel regelde muziek
Het is saai en stil, zeker op de Kloostergaarde, waar veel mensen uit de doelgroep van
De Trossel wonen. Daarom heeft De Trossel op
verschillende momenten gezorgd voor muziek op de Kloostergaarde. Eerst kwam een
groepje saxofoon-spelers van muziekvereniging Caecilia, twee weekjes later kwamen de
slagwerkers van Caecilia en op zaterdag 30
mei kwam het draaiorgel van Wim Hoefakker
langs.

De bewoners van de Kloostergaarde wisten
al deze acties zeer te waarderen. Ze kwamen
dat melden, of ze kwamen dansend het grasveld op, of ze genoten gewoon vanaf hun terrassen of balkonnetjes.

Zoek de verschillen

In het meinummer van TrosselTips, nummer 16, hadden we een zoekplaatje opgenomen Twee
tekeningen die identiek leken, maar die toch op 10 punten van elkaar verschillen. Als u goed
gezocht heeft, is het niet nodig naar de oplossing te kijken, want die heeft u zelf al gevonden. Voor de anderen hieronder waar de 10 verschillen zitten.

Geen koffie-ochtenden

Ondanks de versoepeling van de maatregelen zijn er nog geen koffie-ochtenden in juni. De
Wiese en ‘t Gebouw in Tull en ‘t Waal blijven voorlopig gesloten voor grote groepen. Het idee
is eerst te onderzoeken in hoeverre buitenactiviteiten mogelijk zijn, zoals een bezoek aan de
tuinen van Jonkheer Ram.

De Trossel

De Trossel kent drie dorpsondersteuners: Marian van der Ven, Conny Middelweerd en Marian
van den Hoogen. Heeft u een vraag aan hen: Het telefoonnummer is: 06 29 82 00 55
Het mailadres is: dorpsondersteuners@detrossel.nl
De dorpsondersteuners werken vraaggericht. Samen bespreken zij de aanpak, overleggen met
de coördinator van de groep waarbij de vraag thuishoort en bepalen wie van de vrijwilligers
geschikt is om bij de hulpvraag in te schakelen. De grote hoeveelheid vrijwilligers in Schalkwijk maakt, dat dit het probleem niet is. Zo hebben de dorpsondersteuners al bij een aantal
vragen snel en plezierig hun werk kunnen doen.

Website

Bezoek eens onze website. Daarop is te zien, wie we zijn, wat we doen en wanneer we wat
doen. Er staat informatie op en er zijn foto’s te zien. Alle nummers van de TrosselTips kunt u
er teruglezen.
Het adres van de website is: www.detrossel.nl

Nog wat foto’s

