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Inleiding

Ook in 2021 heeft corona behoorlijke impact gehad op de
uitvoering van Rechtop. Er is intensief gezocht naar passende en
adequate wegen om contact te houden met de deelnemers en de
Rechtop activiteiten uit te voeren. Het uitgangspunt was steeds:
‘wat kan er wel’, ook omdat er door corona juist extra behoefte was
aan samenzijn.
Met trots kijken wij terug op 2021, waarin de veerkracht en
creativiteit van Rechtop voor veel inwoners van positieve invloed is
geweest en een lichtpunt van hoop op betere tijden.
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1. Rechtop-beweging
Invloed corona
•	Activiteiten zijn zoveel mogelijk naar buiten verplaatst, met name naar de moestuin en onder
de tribunes van het Go Ahead Eagles-stadion.
•	Deelnemers en vrijwilligers actief op binnenprojecten maakten, waar mogelijk, de overstap
naar buitenprojecten.
•	Projecten als het binnen klussen en het koken
zijn (tijdelijk) stil gelegd.
•	De moestuin is de centrale ontmoetingsplek
geworden. Er is een tweede tuinperceel bij gehuurd. Op dat terrein is door het klusteam een
picknicktafel met afdak neergezet. Eromheen
zijn appel- en perenbomen geplaatst.
•	De NL-taallessen werden gegeven in de moestuin en onder de tribune van Go Ahead Eagles.
•	Er is gewerkt in kleinere groepen en soms,
indien nodig, met tweetallen.
•	Er kon, door de grote vraag, een tweede tuinteam worden geformeerd.
•	Nieuwe activiteiten (coronaproof) zijn gestart,
zoals het leefstijlproject en het Project Tablets.
•	Er zijn veel huisbezoeken gebracht en er is veelvuldig contact via social media geweest.
•	Voor het aanvragen van een coupon werd in
periodes van strenge beperkingen op afspraak
gepland. De coupons werden vervolgens per
post verstuurd.
•	Ook was er hinder door coronamaatregelen bij
andere organisaties en activiteiten o.a. de IJsselloop, die niet doorging, evenals de kerstmarkt
en het sluiten van de locatie van Cambio.
Beweging in cijfers
•	Er zijn 81 tuinen onder handen genomen.
Op de dinsdag door 7 vrijwilligers
Op de woensdag door 4 vrijwilligers
•	Twee dagdelen per week is er gewerkt aan het
opknappen van oude sloepen. Er zijn inmiddels
drie sloepen. Naast het opknappen van de sloepen werd er aan houtbewerking gedaan. O.a.
kandelaars, dienbladen, voederhuisjes, muurplanken met zeilriempjes werden gemaakt.
4 - 5 vrijwilligers per ochtend.
•	Het naaiatelier kwam 2 maal per week in het
kantoor van Rechtop bijeen. Het onderlinge
contact bleek belangrijker dan de activiteit.
3 vrijwilligers per keer.
4 deelnemers per keer.
•	1 x per week werd er NL-taalles gegeven, buiten
onder het afdak bij Go Ahead Eagles en Rechtop.
Ook werd in dit kader gebruik gemaakt van de
moestuin.

2 vrijwilligers per week.
6 deelnemers per week.
•	2 x per week is er gewerkt in de moestuin
5-7 vrijwilligers.
•	Twee keer per week is er gewandeld, voor zover
de coronamaatregelen dit toelieten. Toen de
maatregel gold ‘maximaal 2 personen buiten’,
werd de groep verdeeld in koppels. Er werd in
een lange rij gelopen. Onderling werd er gewisseld, zodat iedereen elkaar kon spreken.
15 deelnemers per week.
•	Leefstijl, aanvullende activiteit april t/m juni.
Totaal 12 deelnemers.
De moestuin
Deze is intensief gebruikt voor:
• de ontmoeting en het contact;
• Nederlandse Taalles;
• wandel- en leefstijlgroep, start en eindpunt;
•	het verbouwen van groente en fruit, het kweken
van bloemen en het planten van fruitbomen.
In de (moes)tuin werken en/of verzamelen was
een ideale plek. Ook bleek het terrein van Go
Ahead Eagles, waar picknicktafels staan en een
groot afdak is, een mooie plek om elkaar te blijven
ontmoeten. Zowel de vrijwilligers als de deelnemers gaven aan dat het elkaar zien, spreken en
uitwisselen van een beetje hoop in de best lastige
tijd, weer moed gaf. Het was voor velen echt een
uitje, waar naar uitgekeken werd.
Leefstijlproject
Doordat activiteiten binnen niet door konden
gaan, was er bij de deelnemers behoefte om met
elkaar te gaan wandelen en na afloop bij Rechtop
een kopje koffie te doen. Deze activiteit is vervangen door het Leefstijlproject. Het doel van de
pilot was het verbeteren van de leefstijl van de
deelnemers, waardoor men zich gezonder voelt,
meer geniet van het leven en (op termijn) meer
zelfregie kan worden gevoerd. Er werd gewandeld
en/of hardgelopen en er waren workshops o.a.
over ademhaling en voeding. In totaal hebben
11 van de 12 deelnemers met succes de training
afgerond.
Project Tablets
Ook dit project is als extra activiteit van start
gegaan. Doordat er geen fysieke ontmoeting
mogelijk was door de lockdown, is er gezocht naar
alternatieven. Veel mensen met een smalle beurs
kunnen zich geen tablet permitteren. Een 20-tal
personen kon gebruik maken van een gratis tablet
en kreeg aanvullende training en ondersteuning.
Personen die gebruik maakten van de kortings-

regeling, zijn persoonlijk benaderd. Een aantal
mensen (19) gaf aan wel behoefte te hebben aan
een tablet. Anderen wilden liever een maatje hebben, om mee te bellen, te wandelen, te fietsen;
gewoon om leuke dingen mee te doen. In dit kader
zijn samen met Deventer Doet hun vrijwilligers
gekoppeld aan onze personen. In totaal zijn er 31
koppels geformeerd.
Kalenderactie ipv Nieuwjaarsreceptie
Helaas kon vanwege corona de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst niet doorgaan. Daarom zijn er
vele huisbezoeken gebracht, waarbij de prachtige
verjaardagskalender met foto’s van Rechtop’ers
werd uitgereikt. De mensen waren ontroerd door
deze actie, blij dat ze bezoek kregen en dat er
aandacht voor hen was. Ze waren supertrots als ze
zichzelf terugzagen op één van de kalenderfoto’s.
Bij de voordeur (op gepaste afstand) vonden
mooie gesprekken plaats, zowel hartverwarmend
als hartverscheurend. Velen voelden zich eenzaam
en wisten zich geen raad met de ‘lege’ tijd.
Kerstwensen
Er zijn vele kerstkaarten en nieuwjaarswensen via
de post en/of via WhatsApp verstuurd, naar deelnemers, vrijwilligers, bewoners en het netwerk.
Opvallend was dat Rechtop meer kerstkaartjes
ontving dan de jaren ervoor.
Poffertjes bakken met Dirk Poffers
Op 23 augustus ging de Rivierenwijk-school weer
open. Na de lockdown én de zomervakantie was er
in overleg met de school besloten om die dag alle
schoolkinderen en leerkrachten te trakteren op
poffertjes. Het werd een geweldige start voor de
kinderen en leerkrachten.
Nationale Ouderendag
Op 30 september was het zover: er kon weer gewandeld worden met senioren! In samenwerking
met het verzorgingshuis Groote & Voorster gingen
zeven bewoners mee. Zeven (oud) Rechtop’ers
waren aanwezig voor de begeleiding. Door de

oude straten van de binnenstad is een wandeling
van anderhalf uur gemaakt. Het was prachtig
mooi weer en iedereen genoot. Na afloop stond
er koffie en thee met een gebakje klaar bij het
Volkshuis. Het was een geslaagde dag!
Dagje uit
Op 4 oktober werden de Rechtop vrijwilligers (25)
getrakteerd op een dagje uit naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Het was prachtig weer. Iedereen, en zeker de personen van niet-Nederlandse
afkomst, smulde van de historie. Het was echt
genieten. Juist er uit-zijn na de lockdown werkte
verademend en bracht veel positiefs.
Kerstmarkt
Rechtop reserveerde een stand op de kerstmarkt
in de Lebuinuskerk. Dit om spullen die bij het SOP
en Rechtop waren gemaakt te verkopen. Helaas
ging deze kerstmarkt vanwege corona niet door.
Als alternatief hebben we met een kraam zowel
in Schalkhaar bij SOP als aan de Vetkampstraat
gestaan. Het netwerk was uitgenodigd en in de
buurt werd geflyerd. Er is veel verkocht en er vonden mooie gesprekken plaats over de activiteiten
en wat deze betekenen voor betrokkenen. Helaas
kwam er weer een lockdown, waardoor we na drie
dagen moesten stoppen.
PSO
Het PSO (keurmerk sociaal ondernemen) werd
aangevraagd en toegekend op de hoogste trede.
Mevrouw van den B. gaf aan dat zij zich redt,
genoeg vriendinnen heeft en eigenlijk niets
nodig heeft. Maar ze was niet meer zo mobiel en vertelde dat ze soms ‘iets’ wel mist.
Bij de vraag wat ze mistte was het antwoord:
“Een patatje!” Dat kon ze zelf niet afhalen,
vanwege de afstand. En om nu een taxi te
huren… Rechtop heeft haar gekoppeld aan
S., een vrijwilliger. Hij woont in de stad en
vond het leuk om zo af en toe iets voor haar
te doen.
Mevrouw S. werd ook gebeld en zij gaf aan
niets nodig te hebben. Ze heeft veel familie
en haar man om zich heen. Eén dag later
werd Rechtop gebeld door haar dochter.
Moeder was een beetje lui, vertelde dochter.
Ze zochten al tijden naar een vrijwilliger
die met moeder wilde wandelen. Ook zij is
gekoppeld aan een Rechtop’er. Ze maken nu
wekelijks samen een wandeling.

Rechtop • Jaarverslag 2021

2. Rechtop-kortingsregeling

3. Financiën

Kortingsregeling
Kosten
Coupons

Aantal

Sport, educatie en cultuur
Seizoenskaarten Go Ahead Eagles
Bibliotheek 	
Stentor

609 	
57 	
75
51 	

Totaal

792 	

Bedrag

Kosten uitvoering:
Personele kosten
Huisvesting
Pr en communicatie
Activiteiten
Automatisering
Algemene kosten

€ 173.227,€ 12.080,€ 14.075,€ 12.884,€ 8.937,€ 10.419,-

Totaal

€ 231.662,-

Top 10 aanbieders
Aanbieder
		

Aantal
coupons

1. Sportbedrijf Deventer/ Scheg

155

2. Fit for Free

154

3. Bibliotheek

75

4. Go Ahead Eagles

57

5. HBVD

21

6. Fit & Fun

20

7. Hengelsportvereniging
de Sportvissers

16

8. Fitlife4U

15

9. Raster

14

10 Studio Perfect

14

Inkomsten
Inkomsten/subsidie
Coupons 5%
Leefstijlproject
Project Tablets
Doorgefactureerde kosten
externen
Bijdrage begeleiding pilots

€ 395.150,€ 4.481,€ 4.200,€ 16.192,-

Totaal

€ 424.465,-

Kosten

Bedrag

€ 2.105,€ 2.337,-

Kosten uitvoering
€ 252.014,(inclusief Leestijl en Tablets)
Coupons
€ 101.281,Totaal
€ 353.295,Totaal

In 2021:
•	zijn 789 aanvragen goedgekeurd van de 789.
Omdat mensen veelal belden voor informatie/
afspraak was direct duidelijk of iemand een
Rechtop-cheque kon krijgen;
•	zijn er door corona en met name het sluiten van
sportscholen ook dit jaar veel minder coupons
aangevraagd;
•	hebben bewoners van de wijk Voorstad de
meeste coupons aangevraagd;
•	was de gemiddelde leeftijd van de aanvragers 42
jaar;
•	werd de aanvraag door 46 % mannen en 54 %
vrouwen gedaan.

Bedrag

Resultaat 2021

€ 353.295,€ 71.170,-

Het bestrijden van de
sociale armoede leidt
tot duurzame effecten

Vetkampstraat 1a
7416 WK Deventer
t 0570 62 80 90
e info@rechtop.nu
w www.rechtop.nu
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