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Een goede start in het eerste kwartaal: 
OPA is goed van start gegaan in 2021. Over het eerste kwartaal mogen we tevreden zijn.  
Het aantal bedrijven en instellingen die gekozen hebben voor een abonnement groeit nog steeds.  
De inkomsten zijn over de eerste 3 maanden hoger dan begroot.    
 
Nieuwe bestelbus voorzien belettering. 
De OPA bussen zijn dit jaar aan vervanging toe. Inmiddels is één van de bestelbussen vervangen 
door een Ford Transit met verhoogd dak. Deze bevalt erg goed. “Hij rijdt als een personenwagen” 
volgens één van de OPA medewerkers. De montage van een lage opstaptrede aan de achterzijde 
maakt het in en uitstappen makkelijker. De nieuwe stijl belettering is aangebracht. Het zorgt voor 
gratis promotie van de activiteiten en doelstelling. De andere bus wordt binnenkort ook vervangen 
en krijgt dan dezelfde belettering. Hieronder de foto van de nieuwe bus met belettering. 
 
Nieuwe slogan “Inzet en samenwerking voor goede doelen”. 
Met deze slogan willen we de werkwijze en doelstelling van OPA kort en bondig formuleren. 
Inzet is de inzet van alle OPA medewerkers. Samenwerking staat voor de onderlinge 
samenwerking tussen de OPA medewerkers en de samenwerking met klanten en onze partner 
OMRIN. Goede doelen benadrukt dat onze inspanningen gericht zijn op de steun aan goede 
doelen, met de focus op de medemens.  
 
Website OPASNEEK.NL  
Informatie over OPA is te vinden op de vertrouwde OPA website pagina  van de PKN Sneek.   
Voor met name informatie t.b.v. bestaande en promotie naar nieuwe potentiële klanten bouwen 
we in eigen beheer binnenkort een OPA website. www.opasneek.nl  
Op deze website wordt naast o.a. het laatste nieuws ook de prijslijst, voorwaarden en jaarkalander 
vermeld. Klanten kunnen via de website informatie vinden over de dagen dat we in het lopende 
jaar langs komen. Bij de aanmelding ontvangen ze hiervoor een afhaalcode. 
 
Duurzaamheid. 
We werken nauw samen met OMRIN. Door het ophalen en verzamelen van oud papier en karton 
levert OPA ook een bijdrage aan een duurzame samenleving. Door de nieuwe en efficiëntere route 
planningen is het aantal gereden kilometers, en dus ook de uitstoot van uitlaatgassen, verlaagd 
met meer dan 50%. Helaas ervaren we ook dat niet alle bedrijven en particulieren, die zelf storten 
in de containers op ons terrein, duurzaamheid serieus nemen. Zo komen we geregeld grote 
hoeveelheden plastic, piepschuim en groente-fruit tegen in de containers. Soms worden er zelfs 
televisies, computerapparatuur en meubilair tussen het papier en karton in de containers 
gedumpt. Door meer toezicht en controles hopen we dat dit vermindert maar de realiteit is dat 
niet alles voorkomen kan worden.  
 
Giften 1e kwartaal 2021. 
We werken dit jaar voor het eerst met een “jaarplanning giften”. Per kwartaal worden ingediende 
aanvragen beoordeeld. Voorgenomen giften aan goede doelen worden binnen het bestuur 
besproken en beoordeeld. Zo nodig wordt vooraf informatie opgevraagd. Tijdens de 
bestuursvergadering van 2 maart zijn de giften voor het 1e kwartaal 2021 vastgelegd.  De PKN 
Sneek had een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning voor het project “digitalisering 
van de kerkgebouwen”. Dit o.a. om Livestream uitzendingen mogelijk te maken. Naast onze 
bijdrage voor dit project zijn er ook giften gedaan aan een aantal bekende organisaties waaronder 
Sneeker muziek verenigingen, Kinderboerderij, de Voedselbank, Hospice ‘De Kime’, Stichting 
Herberg en stichting Trijntje Beimers. Voor cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang is 

http://www.opasneek.nl/


een eenmalige gift verstrekt aan het project “Onderhoud monumentale tribune sportpark 
Leeuwarderweg”. Nieuw gekozen binnen de categorie internationale humanitaire hulp is de 
stichting “Red een Kind ”. Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, 
in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun 
familie en hun hele omgeving. 
 
Namens het OPA bestuur, 
 
Peter Lichthart 
 


