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Voorwoord 
 

Het jaar begon bestuurlijk met een flinke klap. Een van de bestuursleden 
zou opstappen. Toch is zij gebleven. In 2018 heeft EVA naar grote 

tevredenheid het bestuurlijk team kunnen uitbreiden. We hebben een 
nieuwe penningmeester gevonden en er zijn ook enige functiewisselingen 

geweest. Het grote voordeel is dat het werk over meerdere bestuursleden 
is verdeeld, zodat de continuïteit beter gewaarborgd kan worden.  

 

EVA heeft op regelmatige basis contact met de gemeente, dat wil zeggen 
dat er een vergadering belegd wordt bij de gemeente of bij EVA waar 

beleidsmedewerker Ilse Veugen en participatiecoach Hilde Bonants en alle 
bestuursleden bij aanwezig zijn. Uit deze vergaderingen is voortgekomen 

dat vooral Hilde Bonants contact heeft met EVA en in het bijzonder meer 
contactmogelijkheden heeft met cliënten van de gemeente die bij EVA 

onderwijs volgen of werkzaamheden verrichten. EVA geeft graag haar 
volledige medewerking. We hebben afgesproken dat we vanaf 2019 

presentielijsten van alle groepen bij EVA zullen doorsturen. Daarbij nemen 
wij het privacyprotocol, dat is gemaakt op grond van de AVG, in acht.  

 
In 2018 hadden we onze focus gericht op het uiten van waardering van 

onze vrijwilligers. Regelmatig hebben wij een broodje en drankje van het 
speciale lunchaanbod bij Jan Linders aan onze vrijwilligers aangeboden. 

We hebben een barbecue gehouden om de vrijwilligers te bedanken voor 

hun jaarlijkse inzet. We werden uitverkoren door de dames van 
serviceclub “de Peelparel” om een deel van de opbrengst van de door hen 

georganiseerde “Funnight” in ontvangst te nemen. Wij gaven onze 
vrijwilligers het entreeticket cadeau. Door middel van een filmpje dat wij 

speciaal voor deze gelegenheid lieten maken, dat werd vertoond in de 
schouwburg tijdens de “Funnight”, hebben we getracht onze bekendheid 

te vergroten. Dat is zeker gelukt want steeds meer vrijwilligers en 
cursisten weten de weg naar EVA te vinden. De opbrengst van de 

“Funnight” hebben we besteed aan aanvullend lesmateriaal en 
tuinmeubilair. 

 
Het was een bijzonder jaar! In verband met de veranderingen in het 

inburgeringsexamen in 2020 zijn we nu al hard aan het werk om de 
banden met andere taalaanbieders, in dit opzicht vooral met Kusters maar 

ook met BiblioNu te verstevigen. Onze primaire focus ligt bij de mens die 

Nederlands leert om zo te integreren en participeren in de samenleving. 
EVA kan hun veel individuele aandacht, momenten tot spreken en 

participatie bieden. Vanaf september zijn we al bezig om samen met 
Stichting Inclusief NL het vrouwendagevent Kleur&Kracht 2019 te 

organiseren. 
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Op financieel gebied kunnen we eindelijk weer eens zeggen dat de 
investeringen die we hebben gedaan nuttig zijn geweest. Het plezier om 

bij EVA aanwezig te zijn en om er te werken is duidelijk vergroot door de 
veranderde aankleding binnen en buiten. We hebben daarbij verdiend op 

de lesgelden en konden het opgebrachte geld besteden aan de waardering 
van onze vrijwilligers. Er is een stijgende lijn te zien op alle fronten! 

 
Noëlle Beijers 

Anne Marie Bastiaansen 

Hanny Gooren 
Marilou Ramekers 
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Werkzaamheden vrijwilligers 
 

Bestuurlijke taken 
 

De vorige voorzitter deelde aan het begin van het jaar mee te zullen 
stoppen met haar werkzaamheden bij EVA. Dat bericht deed flink stof 

opwaaien. Het eerste half jaar stond volledig in het teken van het zoeken 
naar een nieuw bestuurslid en penningmeester. Er waren vele gesprekken 

en we zijn heel blij met de penningmeester die we hebben gevonden na 

het raadplegen van onze contacten. De voorzitter is de vrijwilligster van 
het eerste uur die bij EVA carrière heeft gemaakt.  

 
Ook het voortbestaan van het eetpunt was een punt van zorg. We zijn 

zeer tevreden met de oplossing die is gevonden. Na de zomer hebben we 
ons veel bezig gehouden met de organisatie van internationale 

vrouwendag 2019.  
 

Naast dit alles zijn veel lopende zaken aan de orde geweest tijdens de 
bestuursvergaderingen. De samenwerking binnen het team is perfect, 

alsmede die met alle vrijwilligers.  
 

Belangstellingsgesprekken, maandelijkse vrijwilligerslunches, schooljaar- 
en kalenderjaarafsluitingen  

 

Al stonden de belangstellingsgesprekken op de agenda, ze zijn niet 
doorgegaan. Er zijn veel individuele contactmomenten geweest met 

vrijwilligers en veel gezamenlijke. Om die reden hebben we besloten om 
geen belangstellingsgesprekken meer te voeren. De behoefte is er niet 

naar bij de vrijwilligers.  
Zo waren er de maandelijkse lunches en er was een barbecue voor alle 

vrijwilligers om het schooljaar af te sluiten. Een gratis tentoonstelling in 
het Venrays museum in de zomer ter afsluiting van het schooljaar en een 

kerstontbijt bij HEMA met alle vrijwilligers en cursisten was er om het 
kalenderjaar af te ronden.  

In het nieuwe jaar willen we in het voorjaar en najaar de verjaardagen 
van de vrijwilligers gezamenlijk vieren. Ook zal er een nieuwjaarsborrel 

plaatsvinden. Wij hechten er groot belang aan dat we er voor elkaar zijn 
en de mogelijkheid bieden om zichtbaar te zijn.   

 

Secretariële activiteiten 
 

Er is een vaste groep van 5 vrijwilligers die zich bezighouden met 
werkzaamheden aan de balie en telefonie. Zij verzorgen ook de 

(administratieve) ondersteuning voor de andere vrijwilligers. Het team is 
in de zomer versterkt door een nieuwe vrijwilliger en twee zijn gestopt. 

We zouden graag nog een vrijwilliger erbij hebben zodat het secretariaat 
voldoende bezet is.  
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Gastvrouw 
 

Sinds de kinderkamer, die we tot zomer 2017 in gebruik hadden, is 
omgevormd tot de mooie chambre, zijn de ‘moederkippen’ bij ons 

werkzaam geweest als gastvrouw. Vaak waren zij cliënt van de gemeente. 
Zij die ons team versterkten waren vaak de eersten die ons verlieten 

omdat zij waren bemiddeld door de gemeente naar een andere locatie. Dit 
hebben wij telkens aangegeven tijdens onze overleggen met de 

gemeente. Wij bieden graag de mogelijkheid aan cliënten om in het 

arbeidsproces te raken. Op die manier kunnen wij de gemeente helpen. 
Echter, het eindresultaat was dat wij een tekort hadden aan dames die 

ons konden helpen tijdens de vele contactmomenten.  
 

PR 
 

Een aantal bestuursleden zorgt voor de contacten met andere media, 
zoals bijv. weekblad Peel en Maas en HALLO. Ook zetten zij berichten op 

Facebook en zorgen er met de andere vrijwilligers voor dat de website 
wordt voorzien van nieuwsberichten. Daarbij kunnen wij bouwen op 

anderen die als contactpersoon fungeren in samenwerkingsverbanden die 
hun eigen krantje hebben.   

Ook via Match konden wij kenbaar maken wie EVA is en wat de 
mogelijkheden bij ons zijn.  

 

Toch zouden we graag zien dat EVA nog meer wordt gepromoot en de PR 
wordt verbeterd. Alle wervingsmogelijkheden ten spijt is het nog altijd niet 

gelukt iemand te vinden die dat goed oppakt met ons.  
 

Vertrouwenspersoon 
 

In 2018 heeft de vertrouwenspersoon verschillende gesprekken gevoerd 
met vrijwilligers en cursisten. Dat betroffen persoonlijke gesprekken. 

Geen daarvan waren derhalve gerelateerd aan EVA.    
 

Samenwerkingsverbanden 
 

EVA staat altijd open voor samenwerkingsverbanden. Zo is er de 
samenwerking met de Oranjebuurt. Via een groepsapp is er geregeld 

contact over het reilen en zeilen over en weer. Ook sluit EVA aan bij de 

vergaderingen van de Oranjebuurt. Het contact is prima.  
EVA heeft gesprekken gehad met Kusters Scholing. Zij zijn bij ons 

geweest en wij bij hen. De verwachting die we in 2017 hadden dat 
uitstromende cursisten van Kusters bij ons verder willen leren, is waar 

gebleken. Cursisten hebben bij ons de saamhorigheid en de drive 
gevonden om verder het Nederlandste te leren en kennis te maken met 

onze cultuur. 
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In het voorjaar heeft een bijeenkomst plaatsgehad bij BiblioNu in het 
kader van de aanpak ‘laaggeletterdheid’. Vrijwilligers van EVA waren daar 

bij.  
De dames van de Lionsclub wisten EVA te vinden in het kader van NL 

Doet.  
 

Verhuringen 
 

De verhuringen worden sinds september gedaan door een ander 

bestuurslid. Zo blijft er een vast aanspreekpunt voor alle relaties en wordt 
de beschikbaarheid in tijd en ruimte door deze vrijwilliger goed geregeld. 

Helaas hebben we moeten constateren dat het aantal verhuringen is 
teruggelopen. Dat heeft ermee te maken dat onze klanten ook een 

terugloop zagen in de aanmeldingen voor hun activiteiten. De verwachting 
is dat dat van tijdelijke duur is.  

 
Activiteiten 

 
Taal 

 
Er is een grote groep Nederlandse taallesdocenten, die aanwas is flink 

gegroeid. Met veel plezier hebben zij overdag lesgegeven, hetzij met twee 
voor de groep, hetzij individueel aan een of enkele cursisten, soms ook 

waren er meer docenten op een groep. Een taaldocent heeft ook de 

functie van ‘remedial teacher’.  
Op de dinsdagavond heeft een groep van 2 docenten lesgegeven aan 

zowel vrouwen als mannen. De groep is steeds groter geworden en begint 
de 20 personen te halen. Soms is het aantal juist heel laag. De cursisten 

van de avond werken overdag en zijn in de avond te moe om naar les te 
komen. Ook komt het voor dat zij doorwerken. Daardoor zijn er geregeld 

afmeldingen. Onze wervingsacties zullen wij daarop aanpassen. In 2019 
zullen wij folders o.a. verspreiden bij de bewoners van De Hulst en op 

andere locaties. 
 

Door de intensievere contacten met Kusters Scholing hebben wij de 
afspraak gemaakt dat cursisten die hun inburgeringsexamen hebben 

gehaald bij EVA verder gaan om Nederlands te leren. Dit om te 
voorkomen dat het taalniveau afzwakt. Niet iedereen heeft een goed 

netwerk om zich heen en door naar EVA te komen vallen zij niet in een 

sociaal isolement.  
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Internationale vrouwendag 
 

Een kleine groep vrijwilligers heeft met het bestuur de organisatie van 
internationale vrouwendag op zich genomen. Thema bij EVA dit jaar was 

geluk. Wat betekent geluk en hoe fijn is het dat je in een gelukkig en vrij 
land als Nederland woont. Aan de hand van stellingen werd in groepjes en 

met ons allen daarover gesproken.  
 

Spaanse taalles 

 
Nieuw in 2018 waren de Spaanse taallessen. En die lopen goed en naar 

volle tevredenheid van de cursisten. Nog steeds stromen zij in. Een 
Spaanstalige vrijwilliger geeft sinds september deze lessen.  

 
Fietsles 

 
In het afgelopen jaar hebben wij verschillende gesprekken gehad met de 

gemeente over de fietslessen. EVA wil de fietslessen graag als onderdeel 
van de taallessen, de gemeente daarentegen zou graag de fietslessen 

apart gegeven willen hebben. Afgesproken is dat cliënten van de 
gemeente zouden worden doorgestuurd naar EVA. Desondanks bleven 

aanmeldingen uit.   
Door de gesprekken die wij geregeld hadden met taalaanbieders van 

Kusters Scholing hebben wij afgesproken dat cursisten van hen samen 

met cursisten van EVA fietslessen komen volgen. In het voorjaar van 2019 
willen wij hun die gaan geven.   

 
Computerles 

 
Op verschillende manieren hebben wij geprobeerd de computerles aan de 

vrouw/man te brengen. Er bleek geen animo. In 2019 staan de 
computerlessen opnieuw op het programma.  

 
Naailes 

 
Ondanks de reclame die wij hebben gemaakt om naailessen te volgen is 

het niet gelukt om een groep cursisten die aan te bieden. In 2019 hopen 
wij dat cursisten die bij EVA komen volgen.  

 

Breicafé 
 

Het breicafé vond wederom wekelijks plaats op de dinsdagmiddag. Zoals 
altijd is er gezelligheid rondom een leuke activiteit. Dit jaar hebben de 

dames van het breicafé tweemaal anderen uitgenodigd voor een lunch. 
Ieder neemt wat lekkers mee voor elkaar. Dat wordt in 2019 voortgezet.  
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Eetpunt 
 

Aan het begin van het jaar gaven enkele leden van het eetpuntteam aan 
te willen stoppen bij het eetpunt of niet meer in de middag/avond klaar te 

kunnen staan. Dat maakte dat we met elkaar goed nadachten over de 
toekomst van het eetpunt. We willen onze gasten altijd graag een maaltijd 

aanbieden; we hebben mensen nodig die daarvoor kunnen zorgen. 
Gelukkig blijft het eetpunt bij EVA behouden. In 2019 zal in de middag, 

tijdens de lunch, een heerlijk driegangenmenu worden geserveerd.  

 
Doordat de toekomst van het eetpunt in 2018 aan een zijden draadje 

hing, zijn de teamleden er niet aan toe gekomen zich te buigen over een 
eetpunt ten behoeve van een goed doel.  

 
Opschoondagen gemeente 

 
Alle initiatieven vanuit de gemeente worden van harte toegejuicht. De 

opschoondagen heeft EVA aan zich voorbij laten gaan omdat de 
inspanningen fysiek zijn en onze vrijwilligers over het algemeen wat 

ouder. De jongere vrijwilligers hebben hun beste beentje in het verleden 
al voorgezet. Het is ondoenlijk om telkens op hen een beroep te doen. 

Onze aandacht blijft het zeker houden en de cursisten worden ook 
opnieuw gevraagd mee te helpen.  

 

NL Doet 
 

Op 10 maart organiseerden de dames van Lionsclub Venray Peelparel in 
samenwerking met EVA de vrijwilligersdag in het kader van ‘NL DOET’. Er 

was het geweldige uitje voor een aantal cursisten met hun kinderen bij 
boerderij-kinderopvang de Mukkenstal in Leunen. De sfeer zat er gelijk al 

goed in. Veel lachende gezichten van dankbare cursisten en kinderen die 
heerlijk aan het spelen waren. Zij hebben als motto “we serve” (wij 

dienen) met deze dag helemaal bewezen.  
 

 

https://www.facebook.com/EVAVrouwencentrum/photos/pcb.1931881150202693/1931845986872876/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAonKulWvlkducyrONjetD8yxfQkMv-49c0D58PNgfrKIuK6o5cUDFQm2GCPtxCRDQS-zbo-0nHL0EJ&__xts__%5B0%5D=68.ARB9k4JuoWOPbqoIKBChWtNp7IbdGGsiWyhgWKokGMKlxdABfyv5WQcKZ4w2-QTlDdXBpf5RqdohrbgBg4lrSp9bhNG_fZgltSGkQlP9vOuIRLvEYZeoCN2N_et5bjMpOAImUUwdTn9mxKjTmz7CbAAkCjA7npLGv4HgSI2VkpycZuxAGv75eMUta9qxjF8780maVFBCoVIh_LdLtlCl8P6HlTdnOIt8NQtu21fgrw478PmcGFdLcR5hzqaxYKf-Y7aYMhQmkrLTowTGlAq-hJDUusxNZigR9pzPxCti7L6hhXlDnq7czC5JOZb07PEeg1ld7eJhGOE6IFjRyPQnAwOZcpazGlwKrqjqghT_bJicSHASokPTjq0jbepOh3AbDiZggaR_qh66i7c1guW-E1S7fgQhhmS5dB7jcAmFnw44-1o
https://www.facebook.com/EVAVrouwencentrum/photos/pcb.1931881150202693/1931845986872876/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAonKulWvlkducyrONjetD8yxfQkMv-49c0D58PNgfrKIuK6o5cUDFQm2GCPtxCRDQS-zbo-0nHL0EJ&__xts__%5B0%5D=68.ARB9k4JuoWOPbqoIKBChWtNp7IbdGGsiWyhgWKokGMKlxdABfyv5WQcKZ4w2-QTlDdXBpf5RqdohrbgBg4lrSp9bhNG_fZgltSGkQlP9vOuIRLvEYZeoCN2N_et5bjMpOAImUUwdTn9mxKjTmz7CbAAkCjA7npLGv4HgSI2VkpycZuxAGv75eMUta9qxjF8780maVFBCoVIh_LdLtlCl8P6HlTdnOIt8NQtu21fgrw478PmcGFdLcR5hzqaxYKf-Y7aYMhQmkrLTowTGlAq-hJDUusxNZigR9pzPxCti7L6hhXlDnq7czC5JOZb07PEeg1ld7eJhGOE6IFjRyPQnAwOZcpazGlwKrqjqghT_bJicSHASokPTjq0jbepOh3AbDiZggaR_qh66i7c1guW-E1S7fgQhhmS5dB7jcAmFnw44-1o

