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Voorwoord
EVA heeft een rustig jaar achter de rug. Helaas hebben wij zeer
onverwacht afscheid moeten nemen van onze trouwe conciërge. Vele
jaren heeft hij zich actief ingezet voor het openen en sluiten van ons
pand. Hij deed meer! Hij zorgde voor een ordentelijke indruk op het
parkeerterrein en tussen de bedrijven door hield hij het pand en omgeving
goed in de gaten. We missen in hem een zeer verantwoordelijke en secure
collega. Wij hebben gelukkig een heel goede opvolger gevonden.
Al komen gelukkig nieuwe leuke vrijwilligers, we merken steeds meer dat
het moeilijk is om ze te werven en te houden. Het eetpunt is onder andere
gestopt vanwege de leeftijd van de vrijwilligers van het team. Ook binnen
de docentenpool merk je dat de docenten minder beschikbaar zijn.
Vrijwilligers geven aan dat zij graag bij EVA komen voor hun métier, maar
dat verdere inzet niet haalbaar is. Meedoen aan de opschoondagen is een
goed voorbeeld waarbij leeftijd en fysieke gezondheid maken dat wij niet
konden bijdragen. De tuinvrouw heeft hulp nodig om de tuin fysiek aan te
kunnen. Over de hele linie zie je desondanks dat huidige vrijwilligers
langer doorgaan dan zij zouden willen/kunnen, omdat anders de
voortgang niet helemaal is geborgd. Ook het voor langere tijd verbinden
door nieuwe vrijwilligers aan de club zien we nauwelijks. Dit alles baart
ons zorgen. Een tendens die je overal ziet, ook bij EVA.
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. Met name Hilde Bonants heeft contact
met EVA. Presentielijsten worden periodiek doorgestuurd met
inachtneming van de privacy van betrokkenen. EVA zal ook een
programma-overzicht en de openstaande vacatures sturen naar de
gemeente.
Voor het nieuwe jaar kijken we uit naar het Taalakkoord dat zal komen.
We hopen meer vrijwilligers vanuit de gemeente te verwelkomen. De
inkomsten uit lesgeld zijn helaas gezakt, maar aan de nieuw aangeschafte
leerboeken zal het niet liggen!
We hebben onze vrijwilligers flink getrakteerd: veel uitstapjes gemaakt en
we hebben door het aanschaffen van nieuwe grote tafels binnen en een
picknickset buiten ervoor gezorgd dat het bij ons nog gezelliger is. Ook
hebben we ervoor gezorgd dat de verlichting energiezuiniger is geworden.
Noëlle Beijers
Anne Marie Bastiaansen
Hanny Gooren
Marilou Ramekers
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Werkzaamheden vrijwilligers
Bestuurlijke taken
Zoals gezegd was 2019 een rustig jaar. Lopende zaken zijn aan de orde
geweest tijdens de bestuursvergaderingen. De samenwerking binnen het
team is perfect, alsmede die met alle vrijwilligers.
Belangstellingsgesprekken, maandelijkse vrijwilligerslunches, schooljaaren kalenderjaarafsluitingen
Het besluit om geen belangstellingsgesprekken meer te voeren is
gehandhaafd. In 2019 zouden we verjaardagen gezamenlijk vieren. Daar
bleek geen animo voor.
Hoe hielden we goed contact met onze vrijwilligers?
Het jaar zijn we begonnen met een goed-geslaagde nieuwjaarsborrel, de
opkomst was hoog.
Tijdens verschillende vergaderingen, met uitzondering van de wekelijkse
bestuursvergaderingen, is een gezellige lunch daaraan voorafgegaan.
Alle vrijwilligers werden aan het begin van de zomer getrakteerd op een
heerlijke high-tea bij Komkommerin in Oirlo. Zo werd het schooljaar
afgesloten en begon de vakantie.
EVA heeft de winterfair in november in Den Bosch volledig bekostigd.
Bijna alle vrijwilligers en veel cursisten gingen mee en het was een
geslaagde dag voor iedereen.
Ook al is er geen eetpunt meer maar zijn alle voorzieningen daarvoor
aanwezig, willen we met de vrijwilligers daar gaan koken voor elkaar. De
bestuursleden zullen de aftrap doen in het nieuwe jaar.
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. We zouden
graag nog steeds een of meer vrijwilliger(s) erbij hebben zodat het
secretariaat voldoende bezet is.
Gastvrouw
In 2019 was een blijvend tekort aan gastvrouwen. Dat voorzien wij voor
2020 ook. We bieden cliënten van de gemeente graag de mogelijkheid om
weer in het arbeidsritme te komen. Helaas hebben wij nauwelijks nieuwe
gastvrouwen bij ons werken. Het komt daarom te vaak voor dat de dames
van het secretariaat ook zorg moeten dragen voor koffie/thee in de
pauzes.
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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, zoals in de kerkdorpen.
Ook via Match konden wij kenbaar maken wie EVA is en wat de
mogelijkheden bij ons zijn. Helaas is het resultaat er nauwelijks naar dat
we via Match nieuwe vrijwilligers ontmoeten.
Vertrouwenspersoon
Ingeval van problemen of een vertrouwd gesprek kunnen mensen terecht
binnen EVA bij de vertrouwenspersoon. Dat wordt als erg prettig ervaren.
Ook in 2019 heeft zij verschillende oplossingen aangedragen en contact
gehad met meerdere organisaties, om duidelijkheid te krijgen over het
hoe en wat er voor mogelijkheden zijn. Daarmee werden problemen die
een cursist of docent had of mee te maken had, weggenomen.
Onderhoud tuin
Al jaren hebben we een vrijwilligster die de tuin netjes houdt en nieuwe
planten in de grond zet. Ook binnen is zij degene die het groen
onderhoudt.
Samenwerkingsverbanden
EVA staat altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Bestaande
blijven wij onderhouden. Dat spreekt voor ons als vanzelf. De Oranjebuurt
hebben we al vaak genoemd en dat contact is er nog steeds.
EVA heeft Kusters Scholing minder gesproken, echter we hebben contact
indien nodig. Zo ook met BiblioNu. Doordat het aantal verhuringen een
stijgende lijn liet zien, zijn er nieuwe contacten en samenwerkingen
ontstaan.
Verhuringen
In 2019 is het aantal verhuringen sterk toegenomen. Er is een aantal
contracten voor onbepaalde tijd afgesloten. Dat betekent dat vooraf
bekend is wanneer de huiskamer bezet is en wordt dus gebruik gemaakt
van de voorzieningen van ons gebouw. Er zijn hierdoor goede nieuwe
relaties opgebouwd en de samenwerking is prettig.
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Activiteiten
Taal
In 2019 is EVA op oude voet verder blijven werken aan het geven van
non-formeel taalonderwijs. Wij hebben nog steeds een gemengde
avondgroep op dinsdagavond met inmiddels een stabiele cursistengroep
tussen de 10 en de 15 cursisten en begeleiding van 2 mannelijke
vrijwillige docenten en 1 vrouwelijke. Overdag is er een docententeam van
ongeveer 20 docenten. Het aantal docenten blijft ongeveer gelijk terwijl er
binnen de groep vrijwilligers wel enig verloop is. Zij geven les aan 6
groepen van gemiddeld 10 cursisten. Ook dit jaar was de toename van
cursisten in het begin van het schooljaar ongeveer 25 procent groter dan
aan het einde van het schooljaar. Deze beweging vindt al plaats zolang als
EVA haar deuren heeft geopend. Wij zien al jaren dat werving van
cursisten op basis van mond tot mond reclame het aantal cursisten in het
begin van het schooljaar doet toenemen. Afgelopen jaar echter hebben
zich meer cursisten dan voorheen aangemeld via onze website. In
intakegesprekken horen we dat cursisten voor bewust EVA kiezen omdat
zij gehoord hebben over de betrokkenheid van onze docenten en cursisten
binnen een huiselijke omgeving, de mogelijkheid om veel over praktische
onderwerpen te praten en dat naast groepsonderwijs ook individueel
gericht onderwijs wordt aangeboden. Drie van onze cursisten uit de
hoogste groep hebben een bijzondere prestatie geleverd. Zij hebben door
intensieve arbeid en de hulp van onze docente het inburgeringsexamen
behaald. Het taalonderwijs bij EVA is er mede op gericht dat cursisten zich
kunnen redden om zo goed mogelijk te integreren en participeren om zo
sociaal isolement voor te zijn. Wij gaan ervan uit dat wij hiermee voldoen
aan de inburgeringswet die vanaf volgend jaar zal gelden. Het bestuur
heeft in afgelopen jaar geïnvesteerd in het aanschaffen van leerboeken die
door docenten zijn uitgekozen.
Internationale vrouwendag
Vanaf september 2018 waren we al bezig om samen met Stichting
Inclusief NL het vrouwendagevent Kleur&Kracht 2019 te organiseren. Dat
was een groot succes in de schouwburg. Veel vrijwilligers hebben hun
bijdrage hieraan geleverd.
Spaanse taalles
De Spaanse taallessen waren in 2019 een succes. Waren die eerst op een
dinsdagavond, in de loop van het jaar is de maandagochtend erbij
gekomen. Wij verwachten dat 2020 wederom een goed jaar wordt.
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Fietsles
De fietslessen waren in 2019 een groot succes. Waren er in het voorjaar
6 cursisten begonnen, aan het eind van de 10 lessen waren er 4 geslaagd.
De andere 2 personen hadden zich het fietsen zich zo snel eigen gemaakt
dat ze geen lessen meer nodig hadden en eerder stopten. Na de zomer
werd er nazorg verleend. In 2020 zal opnieuw fietsles worden gegeven.
Aanmeldingen vanuit de gemeente werden gemist en blijven welkom.
Computerles
Op verschillende manieren hebben wij geprobeerd de computerles aan de
vrouw/man te brengen. Er bleek geen animo. In 2020 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 2020 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 2020 voortgezet.
Eetpunt
Sinds begin 2018 was het in stand houden van het eetpunt een groot punt
van aandacht en overleg. Enkele leden van het eetpuntteam gingen
stoppen of konden niet meer in de middag/avond. Tot en met het voorjaar
werd daarom een lunch verzorgd. Alle reclame en vele intensieve
wervingsacties ten spijt heeft EVA geen eetpunt meer.
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.
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NL Doet
Omdat heel veel vrijwilligers zich hebben ingezet voor internationale
vrouwendag vonden we het teveel gevraagd om hun in dezelfde maand te
vragen voor NL Doet.
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