
    
 

 

 

De Ontmoetingsvereniging (werktitel) 
 

De Ontmoetingsvereniging is erop gericht de eenzaamheid onder senioren 

(60+) in Zutphen en Warnsveld te verlichten. De sleutel daartoe is 

ontmoetingen. In de ontmoeting kunnen mensen elkaar zien, ervaren en 

op elkaar betrokken raken. Zo kan elke ontmoeting een verrijking zijn, in 

het bijzonder voor mensen die zich eenzaam voelen.  
 
De cijfers over eenzaamheid zijn onrustbarend. In Zutphen voelt 43% van 

de 65-plussers zich eenzaam, ruim 4000 mensen. Sociale eenzaamheid - 

onvoldoende contacten met anderen - komt het vaakst voor. Emotionele 

eenzaamheid - niet kunnen delen met anderen - iets minder vaak.   
 
Uit onze ervaringen van afgelopen jaren concluderen we dat voor de 

aanpak van eenzaamheid een bindmiddel nodig is. Een overkoepelend 

geheel dat zorgt voor sociale samenhang en van waaruit op verschillende 

niveaus eenzaamheid wordt verlicht. Die structuur creëren we door de 

Ontmoetingsvereniging op te richten. Dat is nieuw voor Zutphen.  
 
Het doel van de Ontmoetingsvereniging is de sociale en emotionele 

eenzaamheid onder senioren (60-plus) in Zutphen/Warnsveld te verlichten 

en voorkomen door via ontmoetingen een verbondenheid te creëren die 

hun leven kunnen verrijkt.  
 
De Ontmoetingsvereniging is een vrijwilligersorganisatie met een eigen 

locatie die wordt gedragen door de leden, vitaal en minder vitaal. De leden 

worden ondersteund door een team van vrijwilligers en één coördinator. 

Bij een vereniging zijn de leden eigenaar en hebben de zeggenschap. Zo 

komt de eigen regie het beste tot haar recht. De Ontmoetingsvereniging is 

door, voor en van de leden. Een vereniging is ook een prima rechtsvorm 

om diverse, uiteenlopende activiteiten in onder te brengen, die alle gericht 

zijn op hetzelfde doel: in dit geval ontmoetingen. 

 

Binnen de vereniging onderscheiden we drie niveaus van ontmoetingen: 

het verenigingsniveau, het groepsniveau en het individuele niveau. Men 

kan instappen bij datgene wat het beste past. 
 
Op het verenigingsniveau ontstaat het ‘erbij horen’. De leden ervaren hier 

dat ze deel uitmaken van een groter geheel dat ze zelf mede vormgeven. 

De diverse dagelijkse activiteiten vinden plaats in het verenigingsgebouw. 

Op groepsniveau zijn er bijeenkomsten in huiskamers met maximaal 15 

deelnemers. Er zijn themagroepen die verdieping zoeken over een vooraf 

bepaald onderwerp. Daarnaast zijn er buurtbijeenkomsten met als doel de 

sociale contacten in de buurt te onderhouden. De organisatie ligt bij één of 

twee buurtbewoners, vrouw of man, de zogenoemde BuurtV/M. 

Het derde niveau zijn de huisbezoeken aan senioren die iets extra’s nodig 

hebben om deel te nemen aan activiteiten. De gesprekken zijn bij de 

oudere thuis en richten zich op activering. 
 
Tussen de niveaus zijn onderlinge verbanden die elkaar versterken. Dat is 

de kracht van de vereniging als overkoepelend geheel. Ook al nemen leden 

deel aan verschillende ontmoetingsactiviteiten, ze zijn letterlijk verenigd 

met elkaar. Dat maakt de onderlinge uitwisseling tussen mensen en 

activiteiten makkelijk. De vereniging biedt ook een kader waar bestaande 

en nieuwe activiteiten makkelijk aansluiting bij vinden. Zo fungeert de 

vereniging als een verbindend element in het verlichten van eenzaamheid. 
 
De ontwikkeling van de vereniging verloopt in fasen. Er is drie jaar nodig 

om tot een goed draaiende organisatie te komen die de beoogde doelen 

haalt. In de eerste drie jaren is de steun van lokale en landelijke fondsen 

onontbeerlijk. Het uitgangspunt van de exploitatie is dat de vereniging 

daarna financieel zelfstandig is. De begroting wordt dan voor een belangrijk 

deel door contributies van leden gedekt. Zo dragen de leden de vereniging 

ook financieel en is er geen afhankelijkheid van (gemeentelijke) subsidies.  



  
Ontmoetingsvereniging 

         
  Verenigings- 

activiteiten 

 Groepsactiviteiten  Huis- 

bezoeken        
   Thema 

Bijeenkomsten 

 Buurt 

bijeenkomsten 

 

         
Wat  Diverse activiteiten o.a. 

inloop, lezingen, spel, 

exposities, muziek-, toneel- 

dansuitvoeringen, samen 

eten 

 Bijeenkomsten waar een zelf 

gekozen thema centraal 

staat, bijv. ouder worden, 

tekenen, een actualiteit, 

wandelen, etc. 

 Samen koffie/thee drinken. 

Gesprek zonder agenda.  

 Een-op-een gesprek 

waarbij de oudere centraal 

staat. 

         
Doel  Gezelligheid; lol hebben; 

erbij horen; met elkaar 

delen; verenigingsgevoel 

 Verdieping, zingeving; 

verruiming van kennis en 

vaardigheden; gezelligheid 

 Gezelligheid, buurtgevoel, 

betrokkenheid, burenhulp 

 Activering, erop uit gaan, 

netwerk nieuw leven 

inblazen 

         
Voor wie  Leden (60+)  Groepje leden met dezelfde 

interesse 

 Alle buurtbewoners  Alleenstaanden 60+ 

         
Door wie  Georganiseerd door de 

coördinator en vrijwilligers 

 Georganiseerd door één of 

twee leden 

 Georganiseerd door twee 

buurtbewoners: BuurtV/M 

 Coördinator en vrijwilligers 

         
Aantal 

vrijwilligers 

 10  n.v.t.  n.v.t  10-15 

         
Aantal 

deelnemers 

 20-100 (afhankelijk van het 

soort activiteit) 

 5-10  10-15  1 

         
Frequentie  Variërend per activiteit 

(dagelijks, wekelijks, 

maandelijks) 

 Twee-, drie- of vierwekelijks  Maandelijks (of frequenter 

indien gewenst) 

 Tweewekelijks 

         
Duur  Structureel   Voor een afgesproken 

periode (projectbasis) 

 Structureel   Circa vier keer 

         
Locatie  Verenigingsgebouw  Huiskamers  Huiskamers  Thuis op de bank 

 


