JAARVERSLAG 2016
Algemeen
In september 2000 opende 't Paradies met als algemene beleidsdoelstelling: door een
aanbod van activiteiten, aansluitend bij de wensen en behoeften, de senioren
ondersteunen in hun streven naar zelfstandigheid en maatschappelijke participatie. Dit
door mogelijkheden te bieden voor:
• Het vergroten en delen van kennis
• Culturele activiteiten
• Ontmoeting en ontspanning
• Welzijn
• Samenwerking met andere ‘gelijkgestemde’ (vrijwilligers)organisaties
‘t Paradies, gelegen in het hart van Roermond, staat bekend als hèt ontmoetings- en
activiteitencentrum voor senioren. Een belangrijk uitgangspunt is dat de uitvoering van de
exploitatie en het beheer van het centrum vrijwel volledig door vrijwilligers wordt verzorgd.
Er is met de Gemeente Roermond een uitvoeringsovereenkomst gesloten waarbij het
‘Beleidskader MFC ’t Paradies 2013-2016’ en de budgetsubsidie zijn vastgelegd.
De volgende beleidskaders zijn leidend:
• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
• Kerntakenboek gemeente Roermond;
• Begroting gemeente Roermond;
• Welzijnsvisie gemeente Roermond ‘Meedoen naar vermogen, op weg naar de
participatiesamenleving’;
• Welzijnsaccommodatiebeleid gemeente Roermond ‘Hart van de wijk’;
• ‘Beleidskader MFC ’t Paradies 2013-2016’.
Deze kaders zijn vertaald in doelstellingen en uitgangspunten

Het bestuur
Het bestuur kent een regiefunctie en heeft daarbij een aantal verantwoordelijkheden. Het
bestuur vervult een (pro-)actieve rol op de volgende gebieden:
• Bepalen en bewaken van de visie
• Bewaken van de kwaliteit van producten en diensten
• Opstellen en goedkeuren jaarplan en begroting
• Opstellen en goedkeuren jaarverslag inclusief jaarrekening
• Onderhouden van contacten met, en afleggen van verantwoording aan, de Gemeente
• Onderhouden van contacten met de professionele krachten en vrijwilligers
• Regelmatig bespreken van exploitatiecijfers en voortgang jaarplan
• Beheer, onderhoud en inrichting van het gebouw
• PR-beleid
• Vrijwilligersbeleid
Mutaties
In januari 2016 is er een nieuw bestuurslid toegetreden, de heer Ben Ramakers. Mevrouw
Tiny Thomassen-Sivré is in augustus 2016 gestart als nieuw bestuurslid.
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Het bestuur heeft afscheid moeten nemen van mevrouw Lenie Sillen, ambtelijk
penningmeester. Lenie is overleden op 7 mei 2016.
De heer Cees Nuijens heeft in december 2016, door persoonlijke omstandigheden, zijn
functie als bestuurslid neergelegd. De heer Ramakers heeft inmiddels de portefeuille PR
& communicatie van de heer Nuijens overgenomen.
Samenstelling & portefeuilleverdeling (d.d. 31-12-2016)
Het bestuur bestaat uit 5 onbezoldigde leden, waarvan 3 personen (voorzitter, secretaris
en penningmeester) het dagelijks bestuur vormen:
• De heer Henk Buitelaar, vicevoorzitter/penningmeester
• Mevrouw Natascha van Bilzen, secretaris
• De heer Ben Ramakers, bestuurslid met portefeuille PR & communicatie
• Mevrouw Tiny Thomassen, bestuurslid met portefeuille vrijwilligers
• De heer Carel Verbruggen, bestuurslid met portefeuille energiebeheer, techniek &
onderhoud

Terugblik
Niet alleen binnen het bestuur hebben door ziekte en afscheid enkele mutaties
plaatsgevonden. Ook binnen het operationele team van ’t Paradies hebben enkele
mutaties plaatsgevonden.
Helaas hebben we in januari 2016 afscheid genomen van een medewerker. Zij was al
enige tijd ziek en kon daardoor haar werkzaamheden niet meer hervatten binnen ’t
Paradies. Ter vervanging is in september 2016 een nieuwe medewerker gestart als
administratieve kracht. Betreffende medewerker was al enige tijd als vrijwilligster binnen ’t
Paradies actief. Zij wordt via een payroll constructie ingehuurd.
Op 21 december jl. hebben het bestuur van de gemeente Roermond en het bestuur van ‘t
Paradies de tweede meerjarige uitvoeringsovereenkomst (2017-2020) getekend. Deze
overeenkomst biedt ’t Paradies zekerheid ten aanzien van de financiële bijdrage voor de
komende vier jaar.
Gelijktijdig met het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst, is ook een
samenwerkingsovereenkomst getekend met Proteion. Proteion RCG is direct naast ’t
Paradies gelegen.
Al vanaf de opening van ’t Paradies in 2000 wordt formeel en informeel samengewerkt. Er
wordt o.a. gebruikt gemaakt van elkaars recreatie- en vergaderruimten en er wordt
informatie en kennis uitgewisseld bij het organiseren van activiteiten. Zo wordt er ook
samengewerkt bij de dagactiviteit 'Goojedaag', waar senioren met en zonder indicatie van
harte welkom zijn.
Aansluitend aan de ondertekening van de overeenkomsten vond het jaarlijkse kerstontbijt
van plaats. Bij de afsluiting van het kerstontbijt ontvingen alle vrijwilligers een kerstpakket.
Een klein gebaar maar een groot dank je wel aan de maar liefst 108 vrijwilligers van ’t
Paradies.
Voor ’t Paradies: een fijne afsluiting van 2016 en een mooi begin van het nieuwe jaar!
Het bestuur wil het komend jaar extra inzet en aandacht geven aan:
• Het veranderen/verbeteren van het imago van ’t Paradies bij senioren in Roermond,
teneinde de drempel tot een bezoek aan ’t Paradies te verlagen en uiteindelijk meer
bezoekers te trekken. Dit geldt voor activiteiten en cursussen, maar ook om ‘gewoon’
een kop koffie te komen drinken.
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•
•
•

Het interesseren van kwetsbare ouderen annex ouderen die in een dreigend sociaal
isolement verkeren.
Het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden voor zaalhuur bij verenigingen,
individuen en bedrijven.
Profilering van ’t Paradies bij stakeholders binnen de gemeente Roermond.

Vrijwilligers
In 2016 zijn we gestart met 112 vrijwilligers. We zijn het jaar geëindigd met 108
vrijwilligers.
• Er zijn 8 vrijwilligers gestopt in verband met andere interesses, waaronder 2
coördinatoren, één daarvan is wel vrijwilliger gebleven
• We hebben 4 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen, 2 vrijwilligers werken in de
groep beheer en 2 vrijwilligers zijn gestart als receptionist.

Bezoekersaantal
In 2016 hebben zo’n 62.050 bezoeken in ’t Paradies plaatsgevonden.

Activiteiten
In bijlage 2 is een overzicht van de activiteiten opgenomen.

Henk Buitelaar
Waarnemend Voorzitter,
Stichting MFC ’t Paradies.

Bijlage 1:
Bijlage 2:

Organogram
Overzicht activiteiten
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Bijlage 1 Organogram
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Bijlage 2

Overzicht activiteiten
Aquarelclub
Aquarelcursus
Aquarelgroep
Autobiografisch schrijven
Biljarten, club
Biljarten, les
Biljart toernooi
Bridgedrive
Bridge begeleiding (inloop)
Bridge cursus
Buitenlandse literatuur, leesgroep
Engelse en Amerikaanse literatuur, leesgroep
Expositie werken van bezoekers, vrijwilligers en deelnemers activiteiten
Filosofie, cursus
Geheugentraining
Hobbymarkt
ICT Vraagbaak
Infomarkt
iPad cursus
Kaarten maken
Koersbal
Kruisjassen
Leesclub
Lezing Ben Ramakers
Lezing Rob Huver
Lezing Edwin Beckers
Linedance, inloopmiddag
Muziek, cursus Margriet Ehlen
Muziekmiddagen
Nederlandse literatuur, leesgroep
Paradiesgesprekken
Rikken
Rummicub
Schaken
Tafeltennis
Zangkoor Aad en Wies
Zondagmiddag, dans en vrije tijd
Minder vitaal
Alzheimer Café
Huiskamerproject
Goojedaag
Goojedaag inloopmiddag
MBVO Speciaal
Samen eten
Valpreventie
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