
JAARVERSLAG 2020 AFFERDEN SAMEN BETER

Waar heeft ASB zich mee beziggehouden in 2020?

Voor het dorp:
*Opzetten Corona Steunpunt Offere
*Doorontwikkeling Steunpunt Offere
*Organiseren 4e Dorpsavond Presentaties: Gezondheidscentrum, Alverman, 
Heijmanspark, Steunpunt Offere, Afferden Samen Beter
*Opstartsessie ASBwerkgroep Park & Groen
*Deelname overleg Herinrichting Heijmanspark
*Deelname ASBwerkgroep Ontmoeten&Verbinden: de kunstroute en 75 jaar bevrijding
*Podium geven aan CPO-project in Afferden
*Onderzoek opstarten Dorpswinkel
*Deelname aan verenigingsavond Afferden tbv sportakkoord (BBN)
*Overleg met HAN over monitoring maatschappelijke waarde van Samenredzaamheid

Voor Afferden Samen Beter:
*Onderzoek naar rechtsvorm voor ASB
*Ledenwerving voor ASB
*Orienterend overleg over geschikte interactieve website voor ASB
*Publiceren berichten ASB op media
*Dorpsondersteuner gevraagd, vacature en gesprek
*Cursus werken met Positieve Gezondheid
*Deelname VSBfonds Workshop ABCD-methode in Wellerlooi

Voor Samenwerking Gezondheidscentrum
*Deelname aan missie/visietraject van het gezondheidscentrum: samenwerking
*Onderzoek mogelijkheid voor Field Lab (HAN) in Afferden in GC

ism Gemeente Bergen:
*Deelname aan sessie voor samenwerking gemeenten en VGZ in Noord-Limburg
*Deelname aan overleg over Voorzieningenwijzer gemeente Bergen
*Deelname aan stuurgroep "Samen op weg naar een nieuw Zorglandschap"
*Faciliteren tafelgesprekken over virtueel Dorpsfonds (HAN)
*Faciliteren tafelgesprekken Gezond in het Groen (Jonge Honden)

Regionaal
*Deelname aan pitchgroep GroZproject "MooiMaasvallei" in Deventer
*Deelname 2e GroZdialoog
*Deelname aan GroZinspiratiesessie Pitch van Afferden Samen Beter in Ottersum



Wat zijn de resultaten in 2020?

Voor het dorp
*Telefonisch meldpunt hulpvraag/-aanbod Corona Steunpunt Offere actief mmv vele 
vrijwilligers. Eigen telefoonnummer. Logboek.
*Flyer Offere Samen Sterk in coronatijd huis-aan-huis bezorgd mmv vele vrijwilligers
*Corona Steunpunt Offere gaat definitief verder als Steunpunt Offere
*ASB heeft ambtelijke ondersteuning gekregen bij herinrichting Heijmanspark

Voor Afferden Samen Beter
*Oprichten vereniging Afferden Samen Beter op 25 febr 2020
*Aanmelding van 40 leden bij ASB

Voor Samenwerking Gezondheidscentrum
*Intentieverklaring voor fysieke plaats in toekomstig GC getekend, (onder voorbehoud 
van duurzame financiering)

ism Gemeente Bergen:
*Op schrift stellen van de "Beschouwingen van ASB" voor stuurgroep "Samen op weg 
naar een nieuw Zorglandschap", subsidie Provincie (gepubliceerd)
*Opstellen "Uitvoeringsplan Afferden"
*Opstellen "Uitvoeringsplan Steunpunt "



Wat zijn de doelstellingen voor 2021?

Voor het dorp
*De wensen/visie van alle belangengroepen mbt het herinrichtingsplan Heijmanspark 
eerst in dialoog met belangengroepen en de gemeente bespreken en tot 1 mooi plan 
verwerken, dat dan aan de inwoners voorgelegd kan worden en waar men input op 
kan geven. (ambtelijke ondersteuning)

*Opnieuw alle door Afferden Samen Beter verzamelde ideeen, wensen en adviezen 
(dagboeken, dorpsavonden, vragenlijsten, interviews etc) onder de aandacht brengen 
en proberen inwoners te vinden, die samen en met ons daarmee aan de slag willen 
gaan.

*Op een vaste tijd op een vaste plek laagdrempelige mogelijkheid om aan te schuiven 
aan tafel voor gesprek (of vragen/ideeen/opmerkingen) met bestuursleden van 
Afferden Samen Beter.

*Antenne voor het dorp ontwikkelen: netwerken en sociale strukturen in Afferden in 
beeld brengen en naar wens versterken. Biivoorbeeld via ABCD-methodiek ook van 
onderaf aan versterken van de gemeenschap werken.

*Meedenken in de brede werkgroep "Offere Mien Offere" om zoveel mogelijk groepen, 
verenigingen, stichtingen, inwoners etc te verbinden met elkaar en zo meer draagvlak 
te creeren voor gezamenlijke (terugkerende) activiteiten in het dorp.

Voor Afferden Samen Beter
*Bestuur ASB versterken
*Leden werven/draagvlak vergroten. Eindelijk weer voorzichtig live aan de slag  gaan.
*Professionele interactieve website ontwikkelen en financiering hiervoor zoeken
*Nieuwe huisstijl ontwerpen
*Regelmatig een nieuwsbrief publiceren

Voor Samenwerking Gezondheidscentrum
*Duurzame financiering zoeken voor fysieke plek in GC en het in de lucht houden van 
de vereniging en haar activiteiten

*Onderzoeken of er samen met zorgprofessionals en inwoners een 
hulpverleningsdienst ontwikkeld kan worden, mmv geschoolde vrijwilligers, die goed 
aansluit bij meer specifiekere en intensievere hulpvragen vanuit de zorgprofessionals.

*Het benoemen en aandragen van onderwerpen/behoeften, die door studenten van 
het Field Lab van de HAN nader in kaart gebracht kunnen worden.

ism Gemeente Bergen
*Meedenken vanuit werkgroep Positieve Gezondheid bij het Beweegakkoord 
Gemeente Bergen (Bergen Beweegt Natuurlijk)



Hoe blikken wij verder vooruit?

Voor en met het dorp:
ASB wil een platform zijn om de wensen/behoeften van de inwoners van Afferden te 
signaleren en inventariseren; werkt deze vragen/behoeften, waar nodig, samen met de 
inwoners uit en ondersteunt de uitvoering in brede zin. Een fysieke plek op vaste uren 
zou daarbij kunnen helpen.

Naast het draagvlak voor ASB proberen te verdiepen en te verbreden door steeds te 
laten zien waar we mee bezig zijn, vooral steeds op zoek blijven gaan naar de dialoog 
met inwoners over wat hen zou kunnen helpen in hun behoeften, wat daarvoor nodig 
zou zijn en zo mogelijk met wie samen zij dat op zouden willen pakken. Hier zou een 
Dorpsondersteuner een belangrijke rol in kunnen spelen.

Voorwaarde blijft enige duurzame financiele ondersteuning

In Samenwerking Gezondheidscentrum
Samen met zorgprofessionals en inwoners een hulpdienst ontwikkelen, met 
geschoolde vrijwilligers, die goed aansluit bij meer specifiekere en intensievere 
hulpvragen vanuit de zorgprofessionals.

Aandachtspunt van groot belang

Een groot aandachtspunt blijft het zoeken naar 
duurzame financiele ondersteuning
voor een fysieke plek en het in de lucht houden van 
de vereniging Afferden Samen Beter en haar 
activiteiten.
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