Jaarverslag 2016 Een Handreiking
Aan het begin van een nieuw jaar is het een goede gewoonte om terug te kijken op het
achterliggende jaar. Graag willen we dat als vereniging ook doen in het besef dat dit zich beperkt tot
een feitelijk overzicht. Persoonlijke zorgen en leed van onze leden staat hier niet in, terwijl dit er wel
was. Tegelijk is dat ook de reden waarom we als vereniging bestaan en ons werk doen.
Bevorderen van onderling contact
Het onderling contact wordt door veel leden met name ervaren tijdens de regiobijeenkomsten. U
kunt in de jaarverslagen van de regio’s lezen hoe hun bijeenkomsten zijn verlopen. Op deze plaats is
het goed om een woord van dank uit te spreken naar de regiobesturen die hun best doen om elke
keer weer een goede en inhoudsvolle bijeenkomst te organiseren.
Ook dit jaar is er weer een landelijke dag georganiseerd. Helaas moest de gevraagde spreker zich vlak
voor de bijeenkomst ziek melden. Onze voorzitter, Jan Boogaard, heeft daarom een inleiding
gehouden met als thema: Als één lid lijdt, lijden alle leden…. Hoewel de dag anders verliep dan
vooraf gedacht, kijken we toch terug op een fijne bijeenkomst waarop volop gebruik gemaakt werd
van de gelegenheid tot onderlinge ontmoeting.
Het geven van advies en voorlichting
Naast de informatie en advies die zowel op de regiobijeenkomsten als op de landelijke dag gegeven
is door sprekers, kan in dit verband ook het verenigingsblad genoemd worden. Dit blad verscheen
afgelopen jaar 4 keer en daarin werden de volgende thema’s behandeld:





Zorg voor psychisch zieke en de familie
Jongeren en depressie
Overbelasting
Angst

Verder kunnen we in dit verband de bijeenkomst over Narcisme vermelden die is georganiseerd in
samenwerking met Helpende Handen en Psychologenpraktijk Den Uijl. We zijn blij dat we middels
deze samenwerking dit thema onder de aandacht konden brengen in een landelijke bijeenkomst in
Gouda, maar ook dat dit nog een vervolg zal krijgen in de verschillende regio’s.
Tenslotte hebben verschillende bestuursleden lezingen gehouden op verschillende verenigingen in
den lande om op die manier meer bekendheid te geven aan onze vereniging, maar ook advies te
geven over het omgaan met de psychisch zieke naaste.
Belangenbehartiging
Wij proberen de belangen van onze leden onder de aandacht te brengen bij o.a.kerken. Ook
functioneren er vanuit Een Handreiking twee Cliëntvertrouwenspersonen binnen de woonvormen
van Eleos.
Algemeen
Er hebben geen bestuurlijke wijzigingen plaatsgevonden.

Op 1 januari 2016 waren er 305 leden en 28 donateurs.
Per 31 december 2016 zijn er 297 leden en 27 donateurs.
Afsluitend
Vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank aan iedereen die zich op welke wijze dan ook voor de
vereniging heeft ingezet of die ons (financieel) heeft gesteund. Zonder u kunnen we als vereniging
niet bestaan. We beseffen echter dat het de Heere was, Die ons moed en krachten gaf om het werk
te kunnen doen. Hem zij alle dank en eer daarvoor.
Voor het toekomende wensen we u in alle omstandigheden van harte de hulp en bijstand van de
Heere.
‘Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken.’ Psalm 37 vers 5.

