Inhoudelijk jaarverslag 2014
Alweer een jaar voorbij, 2013 is omgevlogen!
Wij zijn het nieuwe jaar begonnen met een praatavond om de onderlinge contacten weer even
op te halen en de nodige informatie aan elkaar uit te wisselen. Deze avond hebben de
bestuursleden Jacqueline de Vette, Yvonne Slootweg en Petra Aarssen bekend gemaakt te
stoppen met hun bestuurlijke taken per 1 januari 2015. Binnen het bestuur zelf was dit al enige
tijd bekend, maar we hebben het over de december maand heen getild om het aan de rest van
de vrijwilligsters te vertellen. Jacqueline (voorzitster) en Yvonne zijn sinds 2007 actief binnen
het bestuur en Petra is vanaf 2004 actief binnen het bestuur en heeft vanaf die tijd het
secretariaat beheerd. Allen vonden het tijd om het stokje na zo’n lange tijd over te dragen aan
een “nieuwe generatie” met frisse ideeën.
In januari zijn we verder gegaan met het intensiveren van de samenwerking met Komkids
omtrent het uitlenen van speelgoed aan de ouder en kind groep die zij gaan starten i.s.m. het
CJG.
In deze periode heeft Jacqueline de Vette een interview gegeven over Ikkie en haar
vrijwilligerswerk voor het wijkkrantje van Tuindorp en heeft Petra Aarssen een stukje
geschreven voor het wijkkrantje van Groenoord (HBV). Leuke PR met natuurlijk als doel nieuwe
leden (en eventueel vrijwilligsters!)
Ook zijn we in januari gestart met het huis-aan-huis verspreiden van onze nieuwe folder.
Tevens zijn er folders gebracht naar scholen en op de basisschool het CBK hebben alle
onderbouwleerlingen er één mee naar huis gekregen. Onze nieuwe posters hebben we
verspreid in clubhuizen, scholen, bibliotheek etc.
Begin februari hebben we contact gelegd met het Steunpunt Vrijwilligers Schiedam(SVS), om
een vacature voor nieuwe vrijwilligsters te kunnen plaatsen op hun website. Dit leverde al vrij
snel resultaat op. Een mevrouw uit Afghanistan die op deze manier graag de Nederlandse taal
beter wil leren spreken.
Op 8 februari zijn 4 vrijwilligers naar Dongen afgereisd alwaar de landelijke VSN dag werd
georganiseerd. Hier werd aan verschillende workshops meegedaan en hebben zij diverse tips
gekregen over o.a. een abonnement voor scholen. Een andere leuke tip: er zijn gemeentes die
een folder meegeven bij de geboorte aangifte. Een interessante en leerzame dag.
In week 7 hebben we wederom meegedaan met de Jantje Beton collecte. Dit is een prima
gelegenheid om wat extra geld bijeen te krijgen, want namelijk de helft van het opgehaalde
bedrag is voor je eigen club.
Begin maart hebben we de speelgoed- en kledingbeurs georganiseerd en op 22 maart was de
NL-doet dag.

Op deze dag hebben we het plein opgeknapt en de speelgoedcontainer van een nieuwe laag
verf voorzien. Dit was nodig doordat de portocabin die er naast stond door de gemeente is
weggehaald, omdat het dak grotendeels op instorten stond. Daarnaast hebben we de
groenstrook gelegen tussen hek en fietspad opgeknapt en voorzien van planten. Dit stukje
groen is inmiddels “geadopteerd” door vrijwilligers van natuurcentrum De Boshoek, waardoor er
aan beide zijden van het Bospad leuke fleurige begroeiing is ontstaan en we van vele mensen
die er langs komen positieve reacties hebben gekregen dat het er zo vrolijk en opgeknapt
uitziet!
Op 5 april zijn we naar de kennisdag van Komkids geweest aan de Gerrit Verboonstraat.
Wederom met als doel Ikkie meer bekendheid te geven. Een geslaagde dag met veel
bezoekers en door de aanwezige instellingen; waardoor we diverse nuttige contacten konden
leggen, o.a. met verloskundige praktijk Aleida en de Luiermand (Vlaardingen).
De week erna stond de tweede praatavond van dit jaar gepland. Op deze avond konden we
melden dat door al onze inspanningen we inmiddels 11 nieuwe leden hadden! Zoveel nieuwe
leden in de eerste maanden van het jaar is nog nooit eerder voorgekomen! Ook Facebook en
Twitter hebben hier zeker aan bijgedragen. Daarnaast konden we mededelen dat Mariska
Nijman, één van onze vrijwilligsters, tot het bestuur toe treed.
Tevens is er in april een vervolg geweest op de cursus sociale media, gevolgd door een aantal
vrijwilligsters, zodat we beter met Facebook en Twitter uit de voeten kunnen.
Op 18 mei is er een open dag geweest. Dit i.s.m. met onze buren van Natuurcentrum de
Boshoek. Het was een prachtige dag met schitterend weer en ons springkussen vond gretig
aftrek bij de kinderen. Deze dag heeft ons 12 nieuwe leden opgeleverd. Wederom een nieuw
record!
Naast alle activiteiten waar we mee bezig zijn geweest, zijn er ook nog de nodige (bestuurlijke)
zaken om alles binnen Ikkie zo goed mogelijk te laten verlopen.
Zo zijn er o.a handleidingen gemaakt, zodat iedere vrijwilligster weet hoe er een nieuw lid
ingeschreven moet worden of hoe een knipkaart verlengd moet worden. Er is een draaiboek
gemaakt voor als we een open dag hebben, zodat we niet elke keer opnieuw het wiel hoeven
uit te vinden. Ook is er de nodige tijd gestoken in het opstellen van een bedrijfsabonnement
voor instellingen, zoals Komkids. En zo’n 8 weken voordat er een speelgoed-en kledingbeurs
plaatsvindt, beginnen we al met mailing naar scholen en beursdeelnemers, zodat men op tijd op
de hoogte is en zodat nieuwe deelnemers zich op tijd kunnen aanmelden. We zijn op zoek
gegaan naar een welkomgeschenkje voor onze nieuwe leden. Is er mailcontact met s.g.
Spieringshoek over mogelijke maatschappelijke stagiaires tijdens onze open dagen en andere
activiteiten. Daarnaast houden we natuurlijk altijd ons speelgoed aanbod goed in de gaten,
zodat, waar nodig, het e.e.a. vernieuwd, uitgebreid of geheel nieuw kan worden gekocht. En als
er nieuw speelgoed gekocht is moet dit ingeschreven, gefotografeerd en genummerd worden.
Onze website vraagt veel aandacht van onze ICT-vrijwilliger. Maar ook minder leuke zaken
behoeven aandacht, zoals leden die het geleende speelgoed niet terugbrengen!
Voor de zomervakantie begint, organiseren we altijd een activiteit, om de eerste maanden van
het jaar af te sluiten. Dit keer een lopend buffet bij één van de vrijwilligsters thuis met allerlei
zelfgemaakte lekkernijen.
Na zes weken zomervakantie zijn we er weer vol tegen aangegaan.

Allereerst het plein ontdaan van het nodige onkruid en de boel weer opgefrist om ons
vervolgens klaar te maken voor de open dag van zondag 14 september; ook deze keer weer
een succes…..mooi weer, de roofvogelshow van de Boshoek die altijd veel bezoekers trekt, het
springkussen……..en 10 nieuwe leden!
Gelijktijdig in de weer met de voorbereidingen van de speelgoed- en kledingbeurs begin
oktober.
In september/oktober hebben we ook twee nieuwe vrijwilligsters mogen verwelkomen, waar wij
erg blij mee zijn.
In oktober hebben drie van onze vrijwilligsters de cursus “conflicthantering” gevolgd via SVS.
In november hebben we tijdens het bezoek van Sinterklaas aan winkelcentrum “Het Hof van
Spaland” onze kleurrijke folder uitgedeeld. Ook in het Sinterklaashuis folders neergelegd en een
interview gegeven bij POPUP TV in het glazen huis tijdens winterland.
Op de praatavond van 18 november konden we mededelen dat we tot dan toe 42 nieuwe
leden/knipkaartleden hebben mogen verwelkomen over heel 2014! Dit hebben we in jaren niet
meer meegemaakt, echt een toprecord!
Sluit ik hiermee het jaarverslag af met de conclusie dat er bergen werk verzet is, maar met een
gigantisch mooi resultaat.
Dank gaat uit naar alle inzet van onze vrijwilligers, maar natuurlijk ook naar de gemeente
Schiedam, die het door verstrekken van subsidie mogelijk maakt om Ikkie te laten bloeien.
Op naar een bruisend jubileum jaar 2015!
Namens het bestuur van “Ikkie”
Petra Aarssen(secretariaat)

