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Voorwoord 
Het achter ons liggende jaar heeft in het teken gestaan van Samen 1: We zijn nu sinds i januari j . l . samen 1!!! 

Per 1 januari 2010 bestaat ons district uit 14 afdelingen, omdat dan de afdeling Ootmarsum/Denekamp en Oldenzaal als de afdeling 
Oldenzaal/Dinkelland verder is gegaan 

Dit heeft heeft er toe geleid dat we voor het eerst een district meerjarenplan hebben gemaakt en in het jaar 2011 dit verder uit zullen werken in 
werkplannen op alle aandachtsgebieden die we als district hebben. 

De districtsraadsleden zijn benoemd en we hebben de eerste vergaderingen achter de rug. Vergaderingen die met open discussies en heldere 
besluitvormingen plaats vonden in het prachtige verbouwde pand in Markelo! 

Ook dit jaar wil ik benadrukken dat we steeds werken vanuit de missie die wij als Rode Kruis hebben. 

Inmiddels hebben Elly Ekkens en Jan Jansen het districtsbestuur verlaten. 
We hebben van hen tijdens de laatste districtsvergadering op gepaste wijze en onder dank voor hun vele werk in het district, afscheid 
genomen. 

Mannes Poel, de districtspenningmeester, heeft de penningmeesters van de afdelingen weer met raad en daad bijgestaan. 

Onze nieuwe secretaris Toon Oosterwijk heeft zich met overgave op zijn werk gestort! Ook de vacature in het bestuur zal hopelijk, met 
instemming van de leden, in de districtsvergadering van het voorjaar van 2011 worden vervuld. 

Ook ben ik blij dat we als enige district onze eigen ambassadrice hebben in de persoon van Dorothy Oosting! Zij heeft al op verschillende 
bijeenkomsten haar waardevolle bijdrage geleverd aan het werk binnen ons district! 

De voorzitter heeft de landelijke bijeenkomsten zoals voorzittersoverleg en ALV bijgewoond. 

Graag wil ik mijn dank uitspreken aan de leden van het bestuur en aan de bestuursleden die de taakvelden hebben begeleid en gestimuleerd 
om de plannen voor 2010uit te voeren. Ook van hen verwacht ik weer veel het komende jaar. 

Daarnaast hecht ik er aan vanaf deze plaats ook onze ondersteuningsregisseur Toos Hugen te bedanken voor haar inzet. Ook van haar 
hebben we formeel afscheid genomen in de najaarsvergadering van de Districtsraad. 

In september 2010 is Liesbeth van Hoorik onze regio-ondersteuningsregiseur gestart 
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Ik hecht er aan ook vanaf deze plaats haar te complimenteren voor de snelle wijze waarop zij zich heeft ingewerkt in ons district. 

Ook Mariet, Gwenda als ondersteuning in het districtskantoor en Han Pelster met zijn mensen verdienen ook onze dank voor hun werk voor ons 
district. 

Ik hoop ook het komende jaar weer te mogen rekenen op uw aller inzet als afdelingsbestuurder en vrijwilliger om de missie van "ons" 
Nederlandse Rode Kruis ook in Twente weer te laten slagen. 

Ik hoop en verwacht dat ook voor 2011 het district Twente weer op de inzet mag rekenen. 

Voorzitter district Twente 
Rineke Gieske-Mastenbroek 

Inhoudsopgave: 

1. Algemene gegevens van het district pag. 4 
2. Korte samenvatting van het jaar 2010 pag. 6 
3. Gerealiseerde doelstellingen en activiteiten over 2010 pag. 7 
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Samenstelling bestuur: Functie 
Per 31-12-2010 
Voorzitter 
Vice-voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Internationale Activiteiten 
Sociale Hulp 

Nationale Hulp 
Fondsenwerving & Communicatie 
Vrijwilligersmanagement & Opleidingen 
Algemeen bestuurslid 

Naam 

Mw. J.C. Gieske-Mastenbroek 
Vacature 
Dhr. A.J.M. Oosterwijk 
Dhr. M. Poel 
Dhr. J.G.M. Mistrate Haarhuis 
Mw. C.A.P.Konings-Hachmeren en 
Mw. G. Bel-Post 
Mw. A.M. Leliefeld-Rödel 
Vacature 
Mw. G.A.J. Sierhuis-Temmink 

Bestuurswisseling in 2010? 
Naam afgetreden bestuurder 
1. Dhr. J. Jansen (vice-voorzitter) 
2.Mw. E.J. Ekkens (secretaris) 
3.Mw. R.Heshusius (Fondsenwerving & 
Communicatie 

Naam benoemde nieuwe bestuurder 

Vacature 
Dhr. A.J.M. Oosterwijk 
Vacature 

Afgevaardigde naar de ledenraad 
1. namens het Districtsbestuur 
2. namens het Districtsbestuur 
3. namens de Districtsraad 
4. namens de Districtsraad 

Naam 
Mw. J.C. Gieske-Mastenbroek 
Dhr. J.G.M. Mistrate Haarhuis 
Mw. M.A. D. Langeler-Salomons (afdeling Hof van Twente) 
Mw. M. Stevelink (afdeling Borne) 
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Samenstelling district 

Ons district valt samen met de veiligheidsregio: Twente 
en bestaat uit de volgende afdelingen: 

Naam afdeling 
1. Almelo 
2. Borne 
3. Dinkelland-Oldenzaal 
4. Enschede 
5. Haaksbergen 
6. Hellendoorn-Nijverdal 
7. Hengelo 
8. Hof van Twente 
9. Holten 
10. Losser 
11. Rijssen 
12. Tubbergen 
13. Twenterand 
14. Wierden 

Totaal 

Aantal vrijwilligers 
75 
54 
127 
139 
96 
55 
106 
228 
19 
24 
40 
13 
40 
27 

1.043 

Bestuurlijke activiteiten 
Op bestuurlijk niveau hebben wij de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Implementatie van de fusie op Districtsniveau 
• Initiëren van taakveldoverleg voor de taakvelden; 1, 2, 3 en 5 

Samenwerking en het leren van elkaar heeft onze aandacht binnen het district. Voorbeelden hiervan zijn: 
• voorzittersoverleg 2 maal per jaar 
• ieder lid van het districtsbestuur heeft een aantal afdeling als aandachtsgebied 
• taakveldoverleggen 2maal per jaar 

Bovendien besteden we aandacht aan afstemming tussen zowel het district als de afdelingen onderling. Voorbeelden hiervan zijn: 
• Zie hierboven genoemde voorbeelden met daaraan toegevoegd: terugkoppeling vindt plaats in districtsbestuur 
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• Werkconferentie (april 2010) voor bestuurleden en coördinatoren met een plenair gedeelte en aansluitend vier taakveldbijeenkomsten. 
• Presentatie van Dorothy Oosting, programmamaker/presentator van TRV-Oost, als ambassadeur van het Rode Kruis District Twente. 

2) Wij zijn trots op onze activiteiten/projecten, vooral: 
• Aangepaste vakanties voor District Twente 
• Tentoonstelling 'Kind Onder Vuur' in de gemeentes Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn en Enschede waarbij meer dan 1.500 

kinderen van 10-14 jaar zijn bereikt. 
• Uitwerking van het 'Meerjarenplan 2011-2012' in een 'Werkplan 2011' waarbij de bestuurlijke verantwoordelijkheid is vastgelegd en 

resultaten, acties en tijdlijnen zijn bepaald. Dit werkplan sluit ook aan op de Ondersteuningsovereenkomst 2011 met het Regionaal 
Servicecentrum Midden Oost. 

3) Voor de afdelingen (naam afdelingen) hebben wij de volgende projecten/activiteiten ondersteund of gecoördineerd: 
• Richtlijnen 'Bijzondere vakanties Afdeling Twente' met een uniforme brutoprijs voor de afdelingen en (een systematiek voor) een 

uniforme nettoprijs voor de gasten. 
• Samenstelling chauffeurspool. 
• Serious Request. Aanzet naar de scholen 
• Voorbereiding selectie nieuw internationaal project 
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INTERNATIONALE ACTIVITEITEN 

Doelstelling (bereikt?) 

HOR 
In 2010 zijn er geen lezingen op scholen geweest. Dit omdat de 
tentoonstelling Kind Onder Vuur door Twente gereisd heeft. 
Deze tentoonstelling heeft direct 1600 kinderen van 10 tot 14 
jaar bereikt. Een succesvolle tentoonstelling 

Wat ging goed? / Wat ging er minder goed? 

Het zoeken naar een vrijwilliger die ook HOR activiteiten op zich wil nemen 
is niet gemakkelijk. 

Deelname aan project Kind onder Vuur is over algemeen goed verlopen. 
Jammer dat eerdere toezeggingen om mee te doen later ingetrokken 
werden. Daardoor liep organisatie wel eens wat stroever. Verder ging heel 
goed de inzet van vrijwilligers tijdens de tentoonstellingsdagen. 
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SOCIALE HULP 

Doelstelling (bereikt?) 

Onder regie van het district Twente zijn er naast de landelijke 
vakantieweken, (met 166 gasten uit Twente) 'Bijzondere 
Vakanties district Twente' georganiseerd. 

Hiermee zijn 162 mensen uit de doelgroep (mensen met een 
lichamelijke beperking en/of mantelzorgers) onze gast geweest. 
De arrangementen waren: 

• Ommen ; 6 dagen 
• Ommen; 6 dagen 
• Trier; 6 dagen 
• Berlijn; 5 dagen 
• Paleis het Loo; dagreis 
• Kerstmarkt Oberhausen; dagreis 

In de invulling van de Maatschappelijke Stage is een begin 
gemaakt. Het zijn voornamelijk initiatieven op afdelingsniveau, die 
door het district werden ondersteund. 
Hier gaat het per afdeling om kleine getallen (tot 10 incidentele 
inzetten per jaar). 
Alleen in afdeling Almelo zijn onder begeleiding van een ROC-
stagiaire met ondersteuning door het district, ongeveer 60 
wandelingen georganiseerd; op 15 dagen gemiddeld 4 
rolstoelgasten en 4 MAS-ers). 

Wat ging goed? / Wat ging er minder goed? 

De persoonlijke contacten tussen de vertegenwoordigers van de afdelingen 
voor taakveld 2 lopen goed. 
Het is nog wel moeilijk om afstemming te krijgen tussen alle betrokkenen 
van de afdelingen voor taakveld 2. 

Jaarverslag 2010 



NOODHULP (INCLUSIEF TRACING) 

Doelstelling (bereikt?) 

Scholing 
De cursus 'Instructeur 1e Hulp' in de regio Midden Oost is 
gepland voor 2011. 

Tracing 
In Twente is er in 2010 met 7 vrijwilligers enkele honderden 
contacten gelegd met vluchtelingen, waarvan een dertigtal tot een 
daadwerkelijk dossier (tracingverzoek, RedCross Message of 
Sociale Opsporing) heeft geleid. 

Nieuw basismodel Noodhulp 
Bestuurlijke verankering van het NRK-District Twente als 
noodhulpregio die past op de veiligheidsregio Twente is 
geagendeerd. 

Wat ging goed? / Wat ging er minder goed? 

Evenementenondersteuning 
De Snelle Inzetbare Groepen ter Medische Assistentie (SIGMA) hebben hun 
toegevoegde waarde laten zien tijdens de inhuldiging van FC Twente en 
tijdens grootschalige oefeningen. 

De notitie 'Richtlijnen Tarieven voor evenementenhulp' (2009) wordt door de 
afdeling niet meer als een advies gezien, maar als een richtlijn. Door het 
districtsbestuur wordt de stelling gehanteerd; 'Pas toe of leg uit'. 

De afdelingscoördinatoren van taakveld 3 weten elkaar snel te vinden bij de 
operationele afstemming over evenementenondersteuning die over de 
afdelingsgrenzen gaat. 
Overleg over 'één gezicht naar de regio' wordt nog vaak sterk gekleurd 
door de specifieke situatie op afdelingsniveau. 

Nog steeds zijn er vacatures op afdelingsniveau. 

Scholing 
De aanmeldingen voor de cursus 'Instructeur 1e hulp' komt langzaam op 
gang. 
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FONDSENWERVING & COMMUNICATIE 

Doelstelling (bereikt?) 

In 2010 is het Nieuwsblad twee maal verschenen. 

Voorbereiding nieuwe website NRK-Twente met koppelingen 
naar de afdelingen. 

Persberichten, o.a. Serious Request en Dorothy Oosting als 
ambassadeur. 

Wat ging goed? / Wat ging er minder goed? 

VRIJWILLIGERSMANAGEMENT & OPLEIDINGEN 

Doelstelling (bereikt?) 

• Er zijn introductiecursussen georganiseerd en 
verdiepingscursussen (chauffeurs). 

• MaS in beeld gebracht. 
• Diverse afdelingen zijn al royaal aan het werk met MaS 
• Cursus 'Vrienden maken kun je leren' is tweemaal 

georganiseerd. 

Wat ging goed? / Wat ging er minder goed? 

• MaS. Daar waar nodig kunnen afdelingen om ondersteuning vragen. 
Verbreding en projectmatige aanpak in 2011 

• Wegens gebrek aan belangstelling is cursus 'Vrienden maken kun je 
leren'de afgelast 
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