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Jaarverslag 2017. 
 

1. Samenstelling bestuur. 

In 2017 hebben we met een bescheiden lunch afscheid genomen van ons 

bestuurslid van het eerste uur Roel Wasterval. Roel was vanwege zijn eigen 

gezondheid en zijn persoonlijke omstandigheden niet meer in staat een 

bijdrage aan K+V te geven zoals hij jarenlang heeft gedaan.  

Ook Zwanja Spakman trad terug als bestuurslid, omdat ze het niet meer 

goed kon combineren met haar andere taken. 

Het bestuur bestond uit: Derk Blom (voorzitter), Paula van Harn, Jilly van 

den Ameele (adviseur namens Vluchtelingenwerk),  Rob Hille, Cees Cosijn 

(penningmeester), Rina Bakker (beheer adressenbestand),  Jos van Ginneken 

en Niek van Waterschoot (secretaris).   

De beperkte bezetting van ons werkbestuur blijft zorgelijk. Het vinden van 

nieuwe bestuurders blijft de aandacht van het bestuur houden. Lange tijd 

hadden we zicht op een nieuw bestuurslid en voorzitter, maar uiteindelijk is 

dit niet gelukt. 

 

2. Vergaderingen van het bestuur. 

In 2017 kwam het bestuur samen op de volgende data: 2 maart, 1 juni, 20 

juli en 3 oktober. 

Tijdens deze vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 

- samenwerking met de Stichting Present. 

- bezinning op de visie van K+V. 

- film over K+V. 

- website en Facebook. 

- welzijnsmarkt Terneuzen. 

- werkplan 2017-2018. 

- 25-jarig ambtsjubileum van Derk Blom. 

- financiën en begroting. 

- omgaan met ongedocumenteerden. 

- noodhulp aan vluchtelingen. 

- contacten met de buurthuizen in de gemeente Terneuzen. 

- filmavond Hulst. 

- de ontwikkelingen rond een illegale vluchteling uit West-Zeeuws-

Vlaanderen. 

 

http://www.stichtingkenv.nl/
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3. Samenwerking met derden. 

3.1. Samenwerking met de Stichting Present. 

Samenwerking met Present is verkend. Maar uiteindelijk werd de 

conclusie getrokken dat samenwerking geen goede optie was.  

3.2. Samenwerking met de gemeenten.  

Er zijn verkenningen geweest met AanZet in Terneuzen en met Hulst 

voor elkaar. Ook met verschillende buurthuizen is contact geweest. 

Het heeft nog niet geleid tot concrete activiteiten. 

3.3. Samenwerking met het Steunpunt Terneuzen. 

Deze samenwerking bestond uit de presentie van K+V op de 

Welzijnsmarkt van het Steunpunt op 1 april. 

3.4. Samenwerking met Jota. 

In Oostburg organiseerde Jota enkele keren een bijeenkomst met 

vluchtelingen. Zo werd het Iraakse Nieuwjaar daar gevierd. K+V 

probeert present te zijn bij dit soort bijeenkomsten. 

3.5. Samenwerking met VluchtelingenWerk. 

Onze contacten met VluchtelingenWerk onderhielden we vooral via 

Jilly van den Ameele. We deelden informatie en kregen veel advies. 

Van onze kant uit werd er regelmatig een financiële bijdrage 

gegeven. Deze bijdragen werden besteed aan reiskosten en het 

verkrijgen van de nodige documenten. Ook werd voorzien in een 

busabonnement voor een scholiere uit Vogelwaarde. In het financiële 

overzicht kunt u zien om welke bedragen het gaat. 

3.6. Samenwerking met LOS. 

Regelmatig ontvingen we mail van LOS (Landelijk Steunpunt voor 

Ongedocumenteerden). Het ging soms om een oproep, soms werden 

tips gegeven van juridische aard. Deze mails van LOS werden 

doorgestuurd naar de achterban van K+V.  

3.7. Samenwerking met Refugium. 

Refugium stuurde ons  het jaarverslag toe. 

 

4. Financiën. 

In de vergadering van 20 juli is de begroting 2018 vastgesteld en de 

jaarrekening 2017 goedgekeurd. In 2017 is ook nog een aanvraag gedaan bij 

het Giftenfonds. Dat was in 2017 de laatste mogelijkheid, omdat het 

Giftenfonds is opgeheven. De penningmeester werkte aan het verkrijgen van 

de ANBI-status. We besloten om de ANBI status uiteindelijk niet aan te 

vragen. 

 

5. Public relations. 

5.1. Nieuwsbrief. 

In 2017 is geen Nieuwsbrief verschenen. 

5.2. Film over K+V. 

Een start werd gemaakt om via een film het werk van K+V voor het 

voetlicht te brengen.  

5.3. Website. 
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De start is gemaakt met het actualiseren en updaten van de website. 

5.4. Facebook. 

Sinds dit jaar zijn we actief op Facebook. Rob Hille verzorgt de 

Facebook-pr.  

5.5. Pr materiaal. 

Ten behoeve  van onze presentie en presentatie op markten en 

kerken hebben we pr-materiaal aangeschaft: T-shirts, pennen, 

notitieboekjes en twee banners.  

5.6. Artikelen over vluchtelingen.  

Regelmatig zijn artikelen over vluchtelingen uit de landelijke media 

verspreid over onze achterban. Met name materiaal van De 

Correspondent is met de achterban gedeeld. 

 

6. Aanscherpen visie. 

Er is stevig gediscussieerd over wat we willen met K+V. De conclusie was dat 

we als K+V ons specifiek moeten gaan richten op de bewustmaking van 

mensen rondom de vluchtelingenproblematiek. Vanuit die gedachte kiezen 

we voor de volgende uitgangspunten van ons werkplan: 

- de regio Zeeuws-Vlaanderen zien we als drie regio’s: Hulst, Terneuzen en 

Sluis. Onze activiteiten willen we zo goed mogelijk spreiden over het 

hele gebied. 

- er zijn verschillende manieren om mensen te informeren over de 

vluchtelingenproblematiek:  1. Bewustwording. Dat doen we door middel 

van film, een boek of een artikel. 2. Bekendheid geven aan. Dit doen we 

door middel van een presentatie, een infostand, een interview, 

nieuwsbrief ed. 3. Ontmoeting en gesprek. Dit doen we d.m.v. 

gespreksmomenten aan te bieden en door presentie voor en na 

kerkdiensten. 

 

7. Overig. 

7.1. Maaltijden in Axel. Vanuit de PKN kerk Axel en de lokale RK 

gemeenschap is het plan opgepakt om te gaan koken met en voor 

vluchtelingen. K+V ondersteunt dit initiatief van harte. 

7.2. Met een ondersteunende brief hebben we geprobeerd een status te 

krijgen voor een vluchteling uit West Zeeuws-Vlaanderen. 

7.3. In Hulst zijn we 15 november actief geweest op een filmavond in 

samenwerking met de PKN- gemeenten en de Rk-parochie.   

7.4. In het tijdschrift Diaconie & Parochie hebben we een artikel kunnen 

plaatsen over het werk van K+V.  

7.5. Sinds 2017 komen we samen voor onze vergadering in het 

parochiecentrum in Terneuzen. De afgelopen jaren was het RPC in 

Sluiskil onze vaste vergaderplaats. 

7.6. Op 10 december – de Dag van Mensenrechten- waren we present bij 

Jota in Oostburg. 

 

Niek van Waterschoot , secretaris Kerk en Vluchteling. 


