
Jaarverslag 2016 Algemene Gehandicapten Organisatie Nederland, afd. Nijverdal e.o. 
(hierna te noemen AGON). 

Na een zeer roerig begin van het jaar met veel overleg en vergaderen hebben wij als bestuur 
van afdeling Nijverdal besloten om toch zelfstandig als vereniging door te gaan. Wij hoopten 
dat er meer afdelingen dit zouden gaan doen en dat wij elkaar konden helpen en 
ondersteunen waar nodig is. 

April Jaarvergadering  Nieuwe vereniging opgestart onder de naam AGON en uitleg 
gegeven aan de leden. Pelle Mug (oud voorzitter ANGO district Overijssel) heeft ook zijn 
deel van het verhaal gedaan. Tevens heeft hij de jubilarissen het speldje van de ANGO 
opgespeld, met een mooie bos bloemen, zo is hierbij de ANGO afgesloten.  

Subsidie toegekend door gem. Hellendoorn voor de nieuwe vereniging AGON- Nijverdal e.o..  
 
Van de activiteitencommissie in het algemeen: Het valt op dat de avonden met eten beter 
bezocht worden dan de andere avonden, maar het aantal leden dat naar de avonden komt 
daar zijn we heel blij mee. Vanaf volgend jaar gaan we de entree voor onze avonden 
veranderen. Als er eten bij is wordt de entree hoger, de andere avonden worden goedkoper. 
In de planning zit ook een busreis te organiseren in 2017. 

Mei: Op 9 mei zijn wij naar de notaris geweest voor de oprichtingsakte van de AGON 
Nijverdal e.o. 
De busreis is helaas niet doorgegaan ivm faillissement van de oude vereniging.  
 
Juni: Ipv de busreis hebben wij toch nog een hapjesbuffet geregeld. 

Juli: Bbq, Wim heeft alles goed geregeld, we werden in de watten gelegd, doordat alles voor 
ons geregeld is. 
De collecte waarvan de naam Hart voor Handicap door Leo (een lid van ons) is bedacht,  
hebben wij helaas niet het gewenste resultaat gehad. Dit komt doordat: 
- Voor de collecte Hart voor Handicap hebben wij allemaal nieuw materiaal laten ontwerpen 
en drukken (flyers, collectebusstickers, legimitatiekaarten, plastic tassen). 
- verschillende plaatsen/ organisaties waren in 2016 niet bereid om de collecte te houden/ 
organiseren, terwijl wij wel het materiaal daarvoor ingekocht hadden.  
- Handicamp die de collecte in de gemeente Hellendoorn altijd loopt, zij ontvangt in 2016 en 
2017 zoals afgesproken 50% van haar opbrengst ( omdat zij 2 jaar (2014en 2015) geen 
percentage ontvangen heeft van de landelijke ANGO (dit was een harde eis van hun), 
daarom zijn de kosten hoger dan normaal zou moeten zijn. 

Wij hopen dat dit in 2017 beter gaat en wordt. 

Augustus: We hebben besloten een AGON fonds op te richten ( hier gaan we een groot deel 
van het geld uit de collecte voor gebruiken) zodat we onze leden en andere mensen die 
tussen wal en schip vallen te kunnen helpen. 

September: Dorus parodie was een geslaagde avond, alleen de opkomst viel erg tegen. 

Oktober: hadden we een buffet dat ook weer zeer goed verzorgd was en de opkomst prima 

was 

.  

Beursvloer: Hier hebben we verschillende dingen kunnen regelen zonder te betalen.  

Tijdens de Beursvloer Twenterand en Hellendoorn ontmoeten bedrijven en maatschappelijke 

organisaties uit Twenterand elkaar in een informele en dynamische sfeer en wisselen 

onderling diensten en/of goederen uit. Wat de één over heeft of graag wil bieden is voor de 

andere partij zeer gewenst. Het gaat dus niet om directe financiële sponsoring, maar om 



handelen in producten en/of diensten met gesloten beurs. De gemaakte matches gaan over 

menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal en faciliteiten  en creativiteit. De 

Beursvloer Twenterand en Hellendoorn is in de geest van het concept ook zoveel mogelijk 

met gesloten beurs georganiseerd. Maatschappelijke organisaties (zoals verenigingen, 

stichtingen, vrijwilligersorganisaties, zorgcentra, sportclubs, scholen, enz.) wordt hiermee 

een platform geboden om praktisch en snel vragen en problemen voor te leggen aan het 

bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan op deze manier invulling geven aan haar 

maatschappelijke en sociale rol.  

Dit is alles vond plaats op woensdag 12 oktober 2016 toen heeft de tweede editie van 

de Beursvloer Twenterand plaatsgevonden en was een groot succes. In activiteitencentrum 

Het Punt in Vroomshoop ontmoetten 65 deelnemers (29 bedrijven en 36 maatschappelijke 

organisaties) elkaar. Samen hebben zij met gesloten beurs in totaal 146 matches gemaakt 

met een totale waarde van € 52.890,-.  

AGON met Toneelvereniging Hildebrand 
Toneelgroep Hildebrand gaat proberen de collecte te lopen voor de AGON waarbij een deel 
van de opbrengst (25%) naar Toneelvereniging Hildebrand gaat. (helaas is dit niet gelukt) 
 
AGON met De Haere 
De Haere zal een workshop/voorlichting geven over bewegen met een handicap op hun 
lokatie in Nijverdal. Als tegenprestatie zal AGON reclame maken op hun website en ook 
eventuele oefeningen op hun website plaatsen. ( dit gaat in 2017 plaats vinden). 
 
Direct ICT met AGON 
Direct ICT zal een hostingspakket leveren voor de website van AGON e.o. (vanaf juni 2017). 
In ruil hiervoor zal AGON e.o. reclame maken op de website. 
 
AGON met Fiscaal en Financieel Administratiebureau Reint Meijerink uit Vriezenveen 
FFA Reint Meijerink heeft AGON e.o.tot onze volle tevredenheid geholpen met hun 
beleidsplan en begroting 2016-2017. In ruil daarvoor zal AGON reclame maken via website 
en mond tot mond reclame. 

4 November 2016 Beursvloer Hellendoorn 17.00 - 18.30 uur 
Ook de 6e editie van de Beursvloer Hellendoorn was zeer succesvol. Er werden 135 matches 

gemaakt voor een totaal bedrag van €45.000, een geweldig succes. 

 

AGON met Brandweer: geven van een voorlichting van brandveiligheid aan zelfstandig 

wonende senioren in 2017. Dit alles voor een kop koffie/ thee en de locatie.  

Waar: bij Ons Erf. 

AGON met ICT Nijverdal levert ons een oude lege laptop, wij moeten zelf installeren. Wij 
houden ons in de toekomst ook aanbevolen voor hun oude laptops. In ruil daarvoor zal 
AGON reclame maken via website en mond tot mond reclame. 
 
AGON met Stichting de Welle een cursus excel. In ruil daarvoor zal AGON reclame maken 
via website en mond tot mond reclame. (Onze penningmeester gaat dit volgen.) 
 
AGON met Autobedrijf Olthof bied ons voor 1 dag hun rolstoelbus aan. Wij zorgen zelf 
voor chauffeur en benzine. In ruil daarvoor zal AGON reclame maken via website en mond 
tot mond reclame. 



 

AGON met Hart voor Hellendoorn  Dat er in de maand mei 2017 een stukje wordt geplaats 

over ons en dat dit stukje ook in hun nieuwsbrief komt dit i.v.m. de collecte Hart voor 

Handicap. 

November: Om het CBF keurmerk te krijgen hebben wij o.a. een beleidsplan en begroting 
gemaakt en naar CBF gestuurd. Er moeten nog meer gegevens/ stukken aangeleverd 
worden. 
Bij de belastingdienst ANBI status aangevraagd. 

December: Tijdens ons jaarlijkse Kerstin hebben we genoten van een groep zangeressen 
Rumor Has It en het keyboard spel van onze lid Hans Vrielink. Ook hebben we lekkere soep 
gegeten, na afloop kregen een aantal leden een kerstbakje mee.  
 
Voor juridische zaken hebben we contact gehad met de Jurist Kevin Wevers. Bij hem kunnen 
we aankloppen als we vragen hebben op juristes vlak. 

We hebben een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor onze vrijwillgers. 
 
Met onze locatie Wijkgebouw “Ons Erf” zijn wij erg tevreden en bedanken hun voor de 
gastvrijheid en verzorging. 
 
Wij hebben in 2016 bereikt dat de meeste leden (75 van de 135 leden) gebleven zijn.  
De collecte Hart voor Handicap heeft niet opgebracht van wat wij ervan verwacht hadden, dit 
komt mede door de korte voorbereidingstijd die er was. Er waren weinig keuze 
mogelijkheden in welke week de collecte kon worden gehouden. Ontbreken van voldoende 
menskracht om alles te regelen. 

Voor komend jaar 2017: 
- Er komt 4X per jaar een nieuwsbrief uit. Hier staan zaken in vermeld die voor onze 
doelgroep van belang zijn. Indien nodig kan er tussentijd ook nog informatie komen. 

-Ook vragen/zoeken we nog leden of dat iemand anders nog één persoon weet die ons wil 
helpen in het bestuur of met activiteiten. 

-Op de website komt nog een mogelijkheid waar leden en belanghebbenden ideeën, 
opmerkingen, wensen en klachten kenbaar kunnen maken. Dit kan ook schriftelijk naar het 
secretariaat gestuurd worden. 

- hopen wij het leden aantal uit te kunnen breiden, proberen de collecte Hart voor Handicap 
in meerdere plaatsen te laten plaats vinden. Tevens mogelijkheden onderzoeken om meer 
inkomsten te creëren. 
 
- we gaan op papier zetten hoe wij de te behalen resultaten en het realiseren van de 
verbetering wordt gemonitord en geëvalueerd. Tevens moet er een duidelijke weergave van 
verwerving en de besteding van de middelen, reserves en AGON fonds ( deze krijgt een 
eigen bankrekeningnummer). 
 

Tot slot suggesties zijn altijd welkom. 

Rest ons u allen te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen,  
bestuur en activiteitencommissie. 
  

 



 
Samenstelling Bestuur  

functie AGON naam functie betaald functie onbetaald 

Voorzitster  Wilna Eisink   AOW AGON bestuur 

   MCRI 

   biljartles bij buurtverenigin Princessenwijk 
 
Secretariaat  Bert Lichtenberg Arbeidsongeschikt AGON bestuur 

    
Penningmeester  Tonny Haverkort Thuisondersteuner Zorgaccent AGON bestuur 

  Gastouder Vergeet Mij Nietje AGON activiteiten 

  Interieurverzorgster  

 
Algemeen lid 
 Ben Huis in't Veld 

 
 
Allround medewerker bij 
Soweco Almelo AGON bestuur 

   AGON activiteiten 
 

 

 


