ACTIVITEITEN IN 2019 EN 2020
Algemeen
IDO Waadhoeke werkt met verschillende organisaties samen. Diverse leden en bestuursleden zijn
lid van de organisaties waar we mee samenwerken. Zij hebben de afgelopen jaren nauw contact
met elkaar gehouden (via overleggen, e-mail e.d.) om informatie uit te wisselen, elkaar te
ondersteunen of samen te werken. IDO Waadhoeke werkt met de volgende maatschappelijke
organisaties samen:
-

De Skûle Welzijn
De voedselbank “De helpende hand” Harlingen
Present
Humanitas
Lyk is Ryk

IDO Waadhoeke had eerst zijn werkterrein in Franeker en nabije omgeving (de voormalige
gemeente Franeker). In 2018 is door een samenvoeging van diverse gemeenten de gemeente
Waadhoeke ontstaan. Hierdoor hebben we besloten dat de gehele nieuwe gemeente ons
werkterrein zou moeten zijn. We hebben toen het volgende in gang gezet:
-

Het werven van nieuwe leden (diverse overleggen zijn er geweest)
Het opzetten van een nieuwe website
Aanpassing van de naam stichting IDO Franeker in IDO Waadhoeke
Aanpassing statuten
Opstellen van een beleidsplan voor de komende jaren
Diverse administratieve werkzaamheden n.a.v. bovenstaande activiteiten (notaris, bank,
belasting/ANBI en Kamer van Koophandel)

Door de Coronacrisis heeft een aantal van bovenstaand punten vertraging opgelopen.
Specifiek
-

-

-

-

In april 2019 is er een kledingbank in Franeker geopend. Mensen met een minimaal
inkomen kunnen daar periodiek gratis kleding krijgen. Daarnaast is iedereen welkom om te
komen en te kopen. IDO Waadhoeke levert een financiële bijdrage en ondersteunt de
vrijwilligers die daar werken.
Door een kerk in Franeker en Sexbierum wordt periodiek een zgn. Open Maaltijd verzorgd.
Ook heeft men met kerst een Kerstmaaltijd. Deze activiteit is bedoeld voor ouderen die
dan gezellig bij elkaar kunnen zijn en lekker eten. IDO Waadhoeke levert een financiële
bijdrage en ondersteunt de vrijwilligers die daar werken.
Onder IDO Waadhoeke vallen een aantal vrijwilligers die als schuldhulpmaatje op treden.
Schuldhulpmaatje is iemand die personen helpt die financiële- en administratieve
problemen hebben. Deze activiteit is een nauwe samenwerking met de stichting
Humanitas. De afgelopen jaren hebben de schuldhulpmaatjes weer diverse personen
geholpen.
IDO Waadhoeke steunt de stichting SUN door middel van een financiële bijdrage.
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