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Voor u ligt het jaaroverzicht van Stichting De Welle 
over het jaar 2020. Een jaar dat gekenmerkt wordt 
door de coronapandemie. Door overheidsmaatrege-
len en de adviezen om zoveel mogelijk thuis te blijven 
en 1,5 meter afstand te houden, kwam de Neder-
landse samenleving tot stilstand. En daarmee ook een 
groot deel van het bestaande activiteitenaanbod en 
de dienstverlening van De Welle. Dat ziet u terug in de 
cijfers van dit jaarverslag. 

Voor een organisatie als De Welle, die midden in de 
samenleving staat, en waar mensen elkaar wekelijks of 
soms zelfs dagelijks ontmoeten bij activiteiten – als deel-
nemer of als vrijwilliger – was dit ineens niet meer van-
zelfsprekend. Mensen, jong en oud, zaten plotseling thuis 
met weinig tot geen aanspraak, maar wel met de nodige 
vragen en zorgen over hun gezondheid. 

We hebben hierop geanticipeerd door te kijken welke 
aanpassingen nodig waren om activiteiten en diensten 
toch te kunnen blijven aanbieden. Zo konden onze per-
sonenalarmering, maaltijdservice aan huis en Join Us 
doorgaan, o.a. door extra hygiënemaatregelen te treffen. 
Ook de noodzakelijke individuele gesprekken zijn zoveel 
mogelijk doorgegaan, persoonlijk of telefonisch. Maar 
er zijn ook veel activiteiten geannuleerd. En hoewel we 
telkens hebben gekeken met welke aanpassingen activi-
teiten weer konden worden opgestart, moesten we deze 
na enige tijd opnieuw annuleren als de overheidsmaatre-
gelen verder werden aangescherpt.

Om toch in te spelen op de behoefte van inwoners en met 
mensen in contact te blijven of met elkaar in contact te 
brengen, hebben we ook nieuwe activiteiten ontwikkeld en 
binnen korte tijd gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de 
Facebookgroep Coronahulp HellendoornDoet!, de Praat-
jeslijn waarbij vrijwilligers regelmatig contact hadden met 
inwoners die hieraan behoefte hadden, en de telefonische 
hulplijn waar mensen zelf naartoe konden bellen met prakti-
sche hulpvragen of voor een luisterend oor. 

Ook hebben we versneld online-activiteiten ontwikkeld, 
zoals workshops voor vrijwilligers over verschillende 
thema’s en de app Dag!enDoen!, een digitale huiskamer 
waar mensen kunnen deelnemen aan ontmoetings- en 
beweegactiviteiten. 

Door deze ervaringen bleek onze missie in dit coronajaar 
actueler dan ooit: 
Stichting De Welle is een maatschappelijke onderneming 
die een bijdrage levert aan het welzijn van jong en oud, 
waardoor meer mensen (langer) kunnen meedoen aan de 
samenleving. We willen hulpvragen van individuen en groe-
pen adequaat beantwoorden, waarbij verantwoordelijkheid 
voor de eigen leefsituatie en vergroting van de zelfredzaam-
heid centraal staan.

Onze visie daarbij is dat we er willen zijn voor alle inwo-
ners, die zelfstandig wonen en een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. We doen dit vanuit lokale betrokken-
heid door maximale inzet van vrijwilligers, goed opge-
leide en gemotiveerde medewerkers, eigen kracht van 
inwoners, verbindingen, innovatie en samenwerking met 
externe partijen. Hoe we deze missie en visie in praktijk 
gaan brengen, hebben we uitgewerkt in een strategisch 
beleidsplan 2021-2025. 

Wat het jaar 2020 versneld duidelijk heeft gemaakt is dat 
inwoners andere behoeften hebben dan een aantal jaren 
geleden. Als organisatie hebben we laten zien dat we 
hierop snel kunnen anticiperen. Ook de komende jaren 
willen we ons continu blijven verbeteren om een kwalita-
tief goede en flexibele organisatie te blijven die er is voor 
inwoners van de gemeenten Hellendoorn en Wierden. 
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Sportbuurtwerk en wijk-buurtwerk

40 
deelnemers puzzel-
wandeling Kerst  
(Welle-breed)

110 
goedgekeurde aanvragen 
(108 sport en 2 cultuur) voor 
Jeugdfonds sport & cultuur

10 
taalcoaches en  
10 deelnemers  
Taalpunt

400 
deelnemers verdeeld  
over 70 teams bij de  
Sport- en Cultuurquiz

160 
jonge 
deelnemertjes  
3e editie Peuterfestijn

1 
wijkoverleg  
met 10 wijkbesturen6 

peuterspeelzalen

10 
peuterspeelzaalgroepen

130 
(90 unieke) deelnemende peuters

Peuterspeelzaal in Beweging

400 
exemplaren Beweeggids  
‘Bewegen in coronatijd’ uitge-
deeld aan inwoners, huisartsen, 
fysio-praktijken en POH-ers



Ouderenwerk

9,0 
cijfer voor tevredenheid

668 
cliënten

99 
aansluitingen, waarvan  
3 mobiele alarmering

169 
afsluitingen

Personenalarmering
7.731 
warm aan huis-maaltijden uitgegeven

7.148
diepvriesmaaltijden bezorgd

33 
verschillende activiteiten  
in diverse socioruimtes

20
pannenkoekeneters per keer  
(gemiddeld) in De Cirkel

Maaltijdvoorziening

697 gebeld

510 mensen bereikt

258 mensen  
structureel teruggebeld 
(Welle-breed) 

Praatjeslijn (Welle-breed)

34 
ritten Mooi Meegenomen

8.224 
aantal boekjes  
Even Buurten/Signaal 
bezorgd

171
aantal belastingaangiftes 
ingevuld

13 
aantal vrijwillige  
belastingconsulenten

10
chauffeurs die tijdens  
corona actief reden

388 
aantal ritten

Automaatje

Hulp bij belasting



Vluchtelingenwerk

37
Instroom status- 
houders plaatsingen

175
huisbezoeken

1
gastcollege  
op Saxion

10
laptops geregeld voor 
ouders en leerlingen

262
bezoeken  
spreekuur op afspraak

1
noodopvang  
i.v.m. echtscheiding

273
aantal begeleide  
statushouders

453
spreekuren  
op afstand



Vrijwilligerswerk

86 
aantal toegevoegde vacatures op 
www.hellendoorndoet.nl

25
aantal ingeschreven vrijwilligers

39
aantal reacties op vrijwilligers- 
vacatures HellendoornDoet!

8.436
aantal unieke bezoekers op  
www.hellendoorndoet.nl

Hellendoorndoet.nl

2.300 
aantal leden  
Facebookgroep Coronahulp

45 
aanbiedingen voor hulp in  
Facebookgroep

20 
afgehandelde hulpvragen in 
Facebookgroep 

Facebookgroep Coronahulp

15
boodschappen  
hulpvragen

127
aantal bezorgers 
Even Buurten

51
deelnemers digitale 
training Eenzaam-
heid voor vrijwilligers  

50
vrijwilligers  
vierden hun  
jubileum

516 
vrijwilligers 
De Welle gemeente  
Hellendoorn

18
vrijwilligers externe  
ontmoetingsactiviteiten 

143
vrijwilligers activiteiten  
in de socioruimtes

Vrijwilligers De Welle



Jongerenwerk

7
vrijwilligers  
actief

1.719
bezoekers in  
het jongerencentrum

20
Politiekids beëdigd

100
kerstkaarten  
geschreven door jongeren

5
deelnemers  
weerbaarheidstraining

946 
volgers op Instagram

7.144
likes op Instagram

7
gem. aantal deelnemers  
12-18 jaar

8-9
gem. aantal  
deelnemers  
18-25 jaar

Join us

Social media

Place 2 Be



Het beëdigen van 20 Politiekids luidt de 
start in van dit bijzondere project waarbij 
conditie, mentale en fysieke weerbaarheid en 
samenwerking in een team centraal staan.

In januari werken 78 respondenten mee 
aan het imago-onderzoek De Welle.  

Binnen 1 dag na start 1.500 leden voor nieuw 
opgezette Coronahulp Facebookpagina, 
waar vraag en aanbod in coronatijd 
samenkomen. 

Heerlijk eten en een goed gesprek tijdens 
het integratiediner in samenwerking met 
Reggewoon.

De Welle lanceert Beslisboom die laat zien 
wat wel kan in coronatijd!

Jongerenwerk en De Wilgenweard 
organiseren online Escaperoom als 
alternatief voor Vuurwerkbus. 

Veel extra aandacht voor het thema 
eenzaamheid tijdens de landelijke Week 
tegen de Eenzaamheid. 

Dankzij weerbaarheidstraining (i.s.m. 
Avedan en Evenmens) leert jeugd onder 
andere samenwerken, omgaan met stress 
en grenzen stellen.  Alle deelnemers 
geven aan een verandering te hebben 
doorgemaakt. 

Ilse wint vrijwilligersactie. Deze 14-jarige 
dame vangt samen met haar moeder al 
vier jaar kittens op voor Dierenopvang Het 
Noordbroek.

Op 30 januari konden basisschoolleerlingen 
terecht in Place 2 Be om onderwijsstaking 
op te vangen. 

In verband met corona brengt 
VluchtelingenWerk huiswerk rond voor de 
leerlingen van het Palet. 

Collega’s maken een filmpje om vrijwilligers 
en deelnemers hart onder de riem te 
steken tijdens de coronaperiode. 

Syrische kleermaker (19) wordt 
overspoeld met kleding in Nijverdal.

Join Us helpt jongeren om contact te 
maken met leeftijdsgenoten en tilt jongeren 
naar grotere hoogtes. 

VluchtelingenWerk maakt jonge ouders 
blij met luiers en melkpoeder. Een fijne 
samenwerking met de Voedselbank.

Highlights 2020



Help Sint Helpen dankzij groot aantal 
donaties een doorslaand succes. 

De Welle en Evenmens bieden luisterend 
oor en zetten ‘telefonische hulplijn en 
praatjeslijn’ op om mensen in coronatijd bij 
te staan. 

Grote vraag naar maaltijden zorgt voor inzet 
extra route maaltijdbezorging aan huis. 

In samenwerking met lokale horeca zet 
De Welle Mix ’n Match op, waarbij wordt 
ingezet op verbinding en lekker eten op 
kerstavond. 

Van de wandel- en fietsroutes die door 
het Sportbuurtwerk worden uitgegeven, 
wordt gretig gebruik gemaakt. 

‘Omi’ Kootstra stopt – na ruim 48 jaar – als 
bezorger van Even Buurten. 

De eerste editie van de digitale Sport- 
en Cultuurquiz vindt plaats vanuit een 
gezamenlijk initiatief van het team sport 
van de gemeente Hellendoorn, Stichting 
De Welle en de cultuurorganisatie ZINiN. 
Deze verving afgelopen najaar het vanwege 
corona afgelaste Sport- en Cultuurfestival. 

Ria Vloedgraven, Nardi Benneker en het 
Dekenproject zijn de winnaars van de 
Overijsselse Vrijwilligersprijs! 

Sportbuurtwerk organiseert in samenwerking 
met GV Fysion, Joni Connect, NKC’51, 
FysioSterk, CSG Reggesteyn, Het Ravijn, 
SPGH Nijverdal en gemeente Hellendoorn 
de derde editie van het Peuterfestijn in 
het thema Beestenboel, waarbij 160 kleintjes 
veranderden in wilde dieren! 

Heel De Welle Bakt levert de mooiste 
creaties op! 

In 2020 zijn de eerste stappen gezet voor 
de realisatie van de app DagenDoen! die 
mensen met elkaar in verbinding brengt. 

In coronatijd kon Join Us door middel 
van WhatsApp groepsgesprekken 
en videobellen doorgaan, zodat er 
onderling contact tussen de jongeren en 
jongerenwerkers bleef bestaan. 

Statushouders zijn tevreden over 
begeleiding VluchtelingenWerk (uitkomst 
tevredenheidsonderzoek onder 
statushouders die langer dan twee jaar in 
de gemeente Hellendoorn wonen). 

Dankzij de medewerking van velen werd 
de kerstkaartenactie een succes! Tijdens 
deze kaartenactie werden 165 geschreven 
kerstkaarten ingeleverd. 

Als alternatief voor activiteiten die door 
corona stil liggen, gaan jongerenwerkers  
op de koffie bij de jongeren. 

De Welle organiseert de Grote Welle 
Bingo, een online alternatief in coronatijd. 

In december start De Welle met een nieuw 
product: mobiele alarmering.


