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Voorwoord jaarverslag NAH vereniging samen verder
Beste mensen,
Voor u ligt het jaarverslag 2020 -2021 van uw vereniging.
Naast de gebruikelijke financiële verantwoording legt het bestuur ook
verantwoording af over de handel en wandel in het achterliggende jaar,
eigenlijk de achterliggende 1,6 jaar.
We hebben met elkaar een heel bijzondere periode achter de rug. Vorig jaar
maart bij aanvang van de coronaperiode gingen we veelal met elkaar in
lockdown. Juist ook in een periode waarin we via een ledenvergadering als
bestuur verantwoording afleggen over onze handel en wandel ook in financiële
zin.
Dat ging allemaal niet door, enerzijds vanwege de regels, maar ook anderzijds
vanwege de kwetsbare gezondheid van veel van onze leden. Wij
veronderstelden dat ook u geen onnodige risico’s zou willen nemen.
Toch is het bestuurswerk wel doorgegaan. Veelal online hebben we
bestuursvergaderingen gehouden. We hebben u voor zover mogelijk
tussendoor thuis gebeld, een kerstgroet gebracht, maar ook overleg gehad met
de Zorgpartners , voorlichtingen gegeven en ook uw belangen in verenigingen
en politiek bepleit.
Toch is nu inmiddels wel het moment aangebroken om u bij te praten en ons
als bestuur, ook bij te laten praten. Op 30 oktober hopen we met elkaar weer
een ledenvergadering te kunnen houden en ook het eerste Trefpunt met elkaar
te hebben. Als inleiding hebben we notaris Sarneel uit Kapelle bereid gevonden
om een en ander te vertellen over het levenstestament en ander vormen van
wilsbeschikkingen. Belangrijk vaak ook voor jongeren om na te denken over de
vraag hoe je dingen wil regelen wanneer jij of je partner daar niet meer goed
toe in staat is.
Jan Dekker, onze Penningmeester, heeft voor u de financiën weer op een rijtje
gezet en wil graag verantwoording afleggen over de financiën van de
vereniging.
We hopen de Trefpunten weer te kunnen hervatten in de toekomst, mogelijk
moeten we daar wel de door de Coronacheck-app voor gaan hanteren.
Ondervindt u moeilijkheden hiermee neem gerust contact met ons op. Ook een
papieren uitdraai is natuurlijk mogelijk.

2

Het blijft belangrijk dat het ledental de komende tijd verder zal toenemen en
dat de vereniging ook groeit met jonge mensen. Daarom is regelmatig nieuws
te vinden op de website NAH-Zeeland.nl. Ook op Facebook zijn we te vinden en
mogen we zien dat daar het aantal bezoekers stijgt.
Het vereniging contactblad “Bruggenhoofd” heeft inmiddels een gekleurde
cover en we hopen dat de inhoud u zal blijven boeien. Willy en Akke blijven hun
zo gewaardeerde bijdrage leveren, het blijft ook leesbaar via de website. Er zijn
folders en posters van de vereniging ter beschikking. Indien u er kwijt kunt bij
uw fysiotherapeut, therapiepraktijk of huisarts ed, geef even een berichtje en
we sturen u een aantal exemplaren toe.
We blijven als bestuur ook in overleg met partners in de zorgketen, waarbij we
vooral de situatie voor onze leden willen verbeteren. Steeds meer actueel
wordt de vraag naar woningen in de provincie voor (jongeren) met Niet
Aangeboren Hersenletsel.
Nog genoeg te doen voor ons als bestuur in 2022, maar we spreken ook de
hoop uit dat u zich als leden ook wilt inzetten voor de vereniging en
bijvoorbeeld wil helpen bij de organisatie van Trefpunten of misschien in de
website commissie wil participeren, of beschikbaar wil zijn voor onze
telefonische helpdesk. Bij die hulptelefoon, zou u dan gebeld kunnen worden
voor advies of hulp. Het is prachtig wanneer je dan als ervaringsdeskundige een
medelid of belangstellende kunt doorverwijzen en helpen.
Meldt u gerust aan bij iemand van ons bestuur!
Graag tot ziens op een volgende bijeenkomst.
Paul Colijn.
Uw voorzitter

