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Jaarverslag 2013 
 

27 februari -----------------  Thema-avond over geldzaken  

07 maart -----------------  Beursvloer Meppel 

17 april -----------------  Thema-avond over de WMo 

01 juni -----------------  5 jarig jubileum 

29 juni -----------------  Boottocht natuurmonumenten 

14 juli -----------------  Teambuilding Meppel 

03 oktober -----------------  Presentatie geven A&V Reestmond 

23 oktober -----------------  Thema-avond gezondheid 

27 november -----------------  Ontspanningsavond met Bingo 

 

27 februari 

Heeft Onderling Sterk Meppel een thema avond georganiseerd over geldzaken  

 

07 maart 

Die dag werd er in Meppel de beursvloer gehouden. Onderling Sterk heeft daar 4 

matches gemaakt. We hebben een match gemaakt met Natuurmonumenten, en met 

Promens Care, en met ME-Time, en met de Bibliotheek. We hebben alle matches uit 

kunnen voeren met een positief resultaat. Wij hebben de “Vrijwilligers handen Award”  

van  2013  mogen ontvangen van de categorie INNOVATIE. 

 

17 april 

heeft Onderling Sterk Meppel een avond gehouden over de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning en voor deze gelegenheid was wethouder Myriam Jansen dan ook 

uitgenodigd. 

 

1 juni  

Organiseerde Onderling Sterk Meppel een feest bijeenkomst voor de leden. Want de 

vereniging bestond dan ook vijf jaar en dat moest niet onopgemerkt blijven. Bestuurslid 

Marco Talen had via een snackbar in Meppel de nodige warme hapjes geregeld en het 

andere bestuurslid Renee Vermeulen had via een banketbakker gebak geregeld die 

kosteloos aan ons werd verstrekt. De foto’s van deze bijeenkomst staan dan ook op onze 

website.  

 

29 juni  

Hebben we als bestuur met een aantal leden een boottochtje gemaakt met onze coach 

Dirk Krikke. Hij is werkzaam bij Natuurmonumenten en hij doet dit als vrijwilliger. Ook 

deze foto’s staan op onze website. Dit boottochtje stond in het kader van een aantal 

matches die Onderling Sterk Meppel had gemaakt tijdens de Beursvloer te Meppel. De 

tegen prestatie  was dat wij een presentatie gaven bij Natuurmonumenten. Een andere 

match was dat wij een presentatie gegeven hebben bij het Me-Time. Als tegen prestatie 

maakte reclame in hun ledenblad.  

 

14 juli 

Die dag zijn wij druk bezig geweest. Op die dag hebben wij onze teambuilding gehouden. 

We moesten eerst een plan bedenken hoe we een bouwkeet moesten draaien. Dit was 

handiger. Daarna hebben we een speurtocht gedaan. We werden in 2 groepen verdeeld. 

En daarna vertrokken we. Bij terugkomst gingen we de vragen bij langs, en wat de 

antwoorden moesten zijn. Als afsluiting hebben we gezamenlijk nog gebarbecued. 

Het was een leerzame en zonnige en leerzame dag. 
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03 oktober 

Heeft Onderling sterk een presentatie gegeven aan de afdeling Assembleren en 

Verpakken van Reestmond. Dit hebben wij mogen doen tijdens werktijd. Tijdens het 

werkoverleg van die afdeling mochten wij als bestuur uitleg geven wat Onderling sterk is 

en wat het doet, en waar het voor staat. Na de presentatie konden de aanwezigen nog 

vragen stellen. Daarna hebben wij nog flyers uitgedeeld aan de aanwezigen van thema-

avond 23 oktober 2013. Daarnaast hebben wij onze folder uitgedeeld waarvan  

er 2 mensen lid geworden zijn van onze vereniging. 

 

23 oktober 

Heeft Onderling Sterk Meppel een avond gehouden over gezondheid. 

Het bestuur had hiervoor uitgenodigd huisarts Swierstra en fysiotherapeut Bart van Deel. 

Beiden vertelden wat over hun werk om de aanwezigen meer kennis te geven met het 

vak van deze mensen. Zo kwam huisarts Swierstra voor de pauze en fysiotherapeut. Bart 

van Deel. na de pauze. Ook op deze avond kwamen er nieuwe leden. Ze werden dan ook 

welkom geheten door voorzitter Harro Zwier. 

 

De huisarts vertelde waarom hij huisarts is geworden en beantwoordde de vragen die 

schriftelijk aan hem waren verzonden en hij kreeg ook vragen vanuit de zaal. Huisarts 

Swierstra is niet alleen werkzaam in Meppel maar ook in de nabij gelegen dorpen en in 

Steenwijk. Er een boekje behandeld om mensen richtlijnen te geven wanneer ze naar de 

huisarts gaan. Dit boekje is in begrijpelijke taal geschreven en is opgesteld door de 

huisarts en Onderling Sterk Arnhem. Na de pauze kwam Bart van Deel met een 

PowerPoint presentatie en dit was een leuke presentatie met quiz vragen rondom zijn 

beroep als fysiotherapeut. Hij is werkzaam in de  Commissaris de Vos van Steenwijklaan 

in Meppel. Het was weer een leerzame avond geweest voor alle aanwezigen. 

 

27 november 

was de laatste bijeenkomst. We hebben vertelt wat we in het jaar 2013 gedaan hebben. 

En we hebben vertelt wat we in 2014 in petto hebben. Na de pauze hebben we Bingo 

gespeeld. We hadden uiteraard weer leuke prijsjes. We hebben gezamenlijk nog even 

geproost op een mooi 2013. En op een gezond 2014 


