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Verslag van uitgeoefende activiteiten 2020 

Begunstigden & wachtlijst: 

Per eind 2020 worden 127 (is gelijk aan het aantal ten opzichte van eind 2019) alleenstaanden en 10 (is 9 

minder ten opzichte van eind 2019) echtparen ondersteund door het fonds. De aanzienlijke daling in het 

aantal echtparen wordt mede veroorzaakt door het feit dat in 2020 een correctie actie is uitgevoerd: als 

één van de partners nog geen 80 jaar oud was, was er geen recht op het bedrag dat echtparen ontvangen, 

maar wel op het bedrag dat een alleenstaande ontvangt. 

De wachtlijst bestaat per eind 2020 uit 27 alleenstaanden en 2  echtparen. Er is een toename van 6 

alleenstaanden ten opzichte van eind 2019. 

Met ingang van september 2020 worden tot nader orde geen nieuwe aanmeldingen voor financiële 

ondersteuning geaccepteerd, vanwege een maximum aantal geïnteresseerden op de wachtlijst. Sinds 1 

september 2020 hebben 13 mensen interesse getoond om op de wachtlijst te worden toegelaten. 

Bezoekcomité: 

Het aantal bezoekdames en bezoekheren bedraagt per eind 2020 49 (is 5 minder ten opzichte van eind 

2019).  

Het verslag jaar 2020 was een bijzonder jaar door de Corona pandemie en de daarbij behorende 

voorschriften van overheidswege. Dit leidde ertoe dat vanaf april 2020 de maandelijkse bijeenkomsten van 

het bezoekcomité, alsmede de huisbezoeken aan de bejaarden geen doorgang konden vinden. Het contact 

met de ouderen werd deze maanden telefonisch onderhouden. 

Met ingang van juni 2020 kwam het bezoekcomité voor het eerst sinds maart weer bijeen. In kleine 

groepjes en op afstand kon weer een begin gemaakt worden met de activiteiten. De huisbezoeken aan de 

ouderen konden weer worden afgelegd, met inachtneming van de richtlijnen van de overheid en het RIVM. 

In augustus ontvingen alle bezoekdames en bezoekheren een map met informatie over de gewijzigde 
werkwijze van het Bezoekcomité, alsmede een bijgestelde handleiding voor de leden van het Bezoekcomité 
en de criteria toelating ouderenbestand Koningin Emmafonds en werkwijze  secretaris Bezoekcomité. Waar 
nodig werden ook alle begunstigden hierover geïnformeerd. 
 

Boottocht: 

De jaarlijkse boottocht in juni kon in 2020 helaas niet doorgaan in verband met de Corona pandemie. De 

Junior Kamer heeft daarom een mooie aanzichtkaart naar de ouderen gestuurd, die met veel plezier 

ontvangen is. 
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Vrijwilligers uitje: 

Normaliter als dank voor de inzet en de betrokkenheid van de vrijwilligers, maar ook om de onderlinge 

band tussen hen te verstevigen, organiseert het bestuur jaarlijks een vrijwilligers uitje. Helaas kon het 

vrijwilligers uitje in 2020 niet georganiseerd worden vanwege de Corona pandemie. 

In plaats van de boottocht en het vrijwilligersuitje kregen de ouderen en de vrijwilligers eind november ter 

bemoediging een feestelijk pakket thuisbezorgd met lekkers, warmte en licht voor de decembermaand. 

Organisatie bestuur: 

In 2020 is het bestuur qua samenstelling niet gewijzigd. 

Praatgroep-bijeenkomsten over toekomst van de vereniging 

Het plan was om in 2020 een aantal pilots te houden naar aanleiding van de uitkomsten van de 

praatgroepen in 2019. Aanleiding voor deze praatgroepen was om over de toekomst van de activiteiten van 

het Koningin Emma Fonds van gedachten te wisselen. 

Externe ondersteuning: 

De ondersteuning door het VDH is met ingang van september 2020 beëindigd. 

 
 


