Jaarverslag 2020 bestuur Stichting Ruggesteun
In 2020 werd ook Stichting Ruggesteun geraakt door de coronapandemie. Het aantal
gezinnen dat hulp nodig had steeg van 22 begin van het jaar tot 41 aan het einde van 2020.
Daarnaast moest ook de manier van uitgifte van de voedselpakketten aangepast worden.
Klanten kregen de pakketten bij de deur en konden niet blijven voor een kopje koffie.
Noodgedwongen kon een groot deel van het jaar de uitgifte slechts door maximaal twee
personen gedaan worden. Het innemen van goederen moest gedurende vele maanden
gestaakt worden.
Voor het grotere aantal gezinnen was significant meer geld nodig voor het kopen van
voedsel. Ondanks de verdubbeling van het aantal gezinnen, zijn de uitgaven voor voedsel
niet verdubbeld. Dit is het gevolg van ontvangen steun van het Rode Kruis gedurende een
aantal weken in de vorm van (vooral verse) producten en waardebonnen, ons aangeboden
via Juupu (beweging van jongeren). Daarnaast is het mogelijk gebleken om prijsbewuster in
te kopen, onder andere bij boeren in de gemeente.
Een lang gekoesterde droom is medio 2020 in vervulling gegaan: de start van verkoop van
gedoneerde kleding die overbleef na uitdelen aan onze klanten. Dit vond plaats in een
aparte ruimte aan de Kuileneindestraat en later ook via een kraam op de weekmarkt. Op de
markt konden ook speelgoed en baby/kinderspullen verkocht worden. Ook houten figuren
(waaronder vogelnestjes, insectenhotels en kerstfiguren) konden daar verkocht worden.
Deze worden gemaakt door vrijwilligers en bleken een groot succes. Helaas moest het
winkeltje ook een groot deel van de maanden gesloten blijven in verband met de
maatregelen rondom COVID-19.
De fietsenkelder is eveneens deels dicht geweest, maar heeft desalniettemin heel 2020 goed
gedraaid. Er werden vele fietsen gerepareerd, uitgedeeld en verkocht.
Helaas kon het jaarlijkse uitje met de kinderen niet doorgaan. Wel zijn alle kinderen met
Sinterklaas verrast met een cadeaubon, waarmee ze zelf kun cadeautje konden uitzoeken.
De sponsoractie met kerst was noodgedwongen ook anders vormgegeven met marktkramen
op de locatie Kuileneindestraat waar wafels, gebakken en gedoneerd door vrijwilligers van
de Ketel, gekocht konden worden, evenals de eigengemaakte houten figuren.
Voedselpakketten konden aangeboden worden, evenals donaties in geld. Ook werd dit jaar
opgeroepen om via onze website rechtstreeks geld te doneren dan wel een voedselpakket
via AH te laten maken. Aan deze kerstactie is in groten getale deelgenomen door de
Meerssense bevolking, waarvoor Stichting Ruggesteun heel dankbaar is.
In 2020 werd onze website (www.ruggesteunmeerssen.nl ), gratis voor ons gebouwd door
het bedrijf Gewoon Janssen, gelanceerd. Hiermee is de zichtbaarheid fors toegenomen en
wordt tevens voldaan aan een van de eisen om een ANBI-status te verwerven. Via de
website kan rechtstreeks gedoneerd worden.
Om alle activiteiten mogelijk te maken is de groep actieve vrijwilligers uitgebreid tot ruim 20.
Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn in 2020 substantieel toegenomen. Extra inkomsten
waren met name giften en donaties, hogere opbrengsten van de fietsenkelder en de
verkopen in de winkel en op de markt. De extra uitgaven betroffen vooral levensmiddelen.
Er waren dit jaar geen uitgaven voor het dagje-uit. De uiteindelijke buffer is toegenomen,
waardoor we beter zijn voorbereid op de taken in 2021.
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