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1. Voorwoord.
Voor u ligt het jaarverslag van 2016. Een jaar waar we met volle tevredenheid terug kunnen
blikken op de al bestaande en de nieuw bijgekomen activiteiten. Want dat we als
Buurthuiskamer niet stil hebben gezeten is wel gebleken in 2016. Naast samenwerking te
hebben gezocht met o.a. de Zorggroep Zinn en de Voedselbank Westerkwartier hebben we
ook gemeend om het dorp te blijven voorzien van informatie middels de Buurtkakel. Hiervoor
is een heuse redactie opgericht. Als Buurthuiskamer willen we hiermee laten zien dat we ook
buiten de muren treden van onze huiskamer aan de Kloosterstraat. Betrokkenheid met en bij
het dorp en haar inwoners: Een wederzijds gebeuren, zoals u verderop kunt lezen in het
jaarverslag. Ook buiten de dorpsgrenzen blijven we niet onopgemerkt. We mochten
verschillende groeperingen ontvangen die graag alle ins en outs aanhoorden om hun voordeel
er mee te doen. Het is een mooie bevestiging dat we als Buurthuiskamer op de goede weg
zitten. Dank hiervoor gaat dan ook uit naar alle vrijwilligers die met hun tomeloze inzet en
enthousiasme er voor zorgen dat een ieder zich welkom kan voelen in de Buurthuiskamer. Als
bestuur waarderen we deze inzet enorm, evenals de goede en positieve gebaren die we vanuit
het dorp (en daar buiten) mogen ontvangen. Het geeft ons de energie om deze weg door te
zetten in 2017. We hebben er het volste voltrouwen in dat ook 2017 jaar weer een mooi jaar
wordt voor de Buurthuiskamer, haar vrijwilligers en bezoekers.
Namens het stichtingsbestuur,
Roelf Pijpker
Voorzitter
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2. Activiteiten.
De Buurthuiskamer is op werkdagen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur en 2 keer per
maand op de zondagmiddag. De koffieochtenden tussen tien en twaalf worden gemiddeld
door zo’n 4 mensen bezocht en de zondagmiddagen trokken gemiddeld 5 bezoekers per keer.
Daarnaast wordt een groot aantal andere activiteiten georganiseerd. Alle activiteiten worden
begeleid door onze vrijwilligersgroep die bepaald niet stil zit.
Nieuwe activiteiten in 2016 en samenwerking met andere organisaties:
Vanuit de vrijwilligersgroep werd een redactiecommissie voor de Buurtkakel gevormd en
werd een activiteitencommissie ingesteld. Werkzaamheden die voorheen werden uitgevoerd
door de buurtwerker werden door deze commissies overgenomen.
Door Zorggroep ZINN werd hun vrijwilligersacademie in september opengesteld voor
vrijwilligers van de Buurthuiskamer waardoor onze mensen verder geschoold kunnen worden.
Subsidie van het Oranjefonds maakte dit initiatief financieel haalbaar.
Sinds april 2016 wordt er samengewerkt met de Voedselbank Westerkwartier. Vrijwilligers en
buurgenoten zorgen voor inzameling van benodigde producten die maandelijks worden
opgehaald uit de Buurthuiskamer.
Het pilotproject Samen Langer Zelfstandig van de SWgZ werd in samenwerking met het
Ouderenplatform Aduard opgestart. Het project heeft als doel om minder mobiele
buurtgenoten met een klein sociaal netwerk te vinden en te verbinden aan activiteiten en
contacten.
De Buurthuiskamer neemt deel aan de PR-activiteiten die door de projectgroep Aduard 825 in
het kader van het 825-jarig bestaan van het dorp worden georganiseerd. Vrijwilligers
organiseerden een Dorpswandeling langs markante en historisch belangrijke punten van
Aduard en namen deel aan overleg voor het feest dat in de zomer van 2017 plaats gaat vinden.
Vrijwilligers van de Buurthuiskamer verzorgden op 10 maart 2016 op initiatief van de VNG
een workshop voor de conferentie ‘Burgernabijheid’ in Opende. De organisatie was in handen
van stichting Groninger Dorpen.
Initiatiefnemers van een buurthuiskamer in Grootegast, Kornhorn, Zuidhorn en Lutjegast
werden geïnformeerd over de opzet en organisatie van een buurthuiskamer in hun dorpen.
Ook werden vertegenwoordigers van het welzijnswerk van Schiermonnikoog ontvangen en
voorgelicht.
Vrijwilligers van de Buurthuiskamer jureerden een kindertekenwedstrijd van de
samenwerkingsschool Adeborg. Deze wedstrijd vond plaats vanwege de kinderboekenweek.
Kinderen van de school bezochten tijdens het Sint Maartenfeest de Buurthuiskamer, namen
deel aan de workshop kerstkaarten maken en kwamen pannenkoeken eten.
Ter gelegenheid van de langste dag werd een High Tea georganiseerd.
De derde verjaardag van de Buurthuiskamer werd gevierd met een beauty-dag waarvoor 3
professionals uit het dorp gratis hun diensten beschikbaar stelden.
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De vaste activiteiten:
Naast bovengenoemde nieuwe activiteiten organiseerden en begeleidden de vrijwilligers
uiteraard ook de ‘oude’, vaste activiteiten:
De jaarlijkse Snertactie en het kniepertjesbakken met oud&nieuw leverden een welkome
aanvulling van de kas op evenals de deelname aan de schuurverkoop.
Ook werd in 2016 deelgenomen aan de kerstmarkt.
En uiteraard werd de maandelijkse Bingo gehouden die goed bezocht werd en een mooie
opbrengst opleverde , was er 6 x Creatieve Club geleid door Aduarders, 1 x Boekenpraat, 8 x
Schilderles, 10 x Welfare en 3 x Muziekcafé en was er 1 x per veertien dagen de mannensoos
waar gemiddeld 12 mannen per keer aan deelnamen.
Naast dit alles werd in maart deelgenomen aan NL Doet, klussen in het dorp met tussen de
middag een gezamenlijke maaltijd gekookt door Afghaanse en Surinaamse inwoners en met
hulp van 3 Syrische inwoners.
Op burendag in september werd i.s.m. De Meeden, Het Hoge Hof , de Buurthuiskamer en het
Kloostermuseum een Walking Dinner georganiseerd met een wandeling olv een gids van het
Kloostermuseum. De wandeling ging langs de contouren van het klooster. Het diner bestond
uit 4 gangen waarbij iedere gang op een ander adres werd gegeten. Een groot succes. Het
plan is om dit in 2017 te herhalen.
Uitstapjes:
Er vonden in 2016 verschillende uitstapjes voor de doelgroep plaats. Zo werd het
Hogelandmuseum in Warffum bezocht en werden bezoeken gebracht aan het Kloostermuseum
in Aduard, Lammerburen en de voedselbank Westerkwartier. Ook werd een boottocht over
het Reitdiep gemaakt.
Informatieve bijeenkomsten:
Voor de doelgroep werd een aantal informatieve bijeenkomsten gehouden. Door het
Zonnehuis Thuis werd voorlichting gegeven omtrent valpreventie, vertelde de wijkagent van
de Regiopolitie iets over veel voorkomende babbeltrucs en gaf de voorzitter van de
voedselbank Westerkwartier informatie over de samenwerking met de voedselbank. Een ouddocent van de Hanzehogeschool gaf een lezing over sociaal isolement en de Rijdende Notaris
gaf inzicht in het erfrecht.
Een aantal dorpsgenoten gaf verschillende lezingen aan belangstellenden in de
Buurthuiskamer. Onderwerpen: Poëzie, Nederlandse Spoorwegen, het Reitdiepveer, de
duivenhouderij, het werk van een official bij grote schaatswedstrijden, wijnproeverij en een
reisverslag van reizen in Afrika en Amerika.
Deelname aan de activiteiten:
Het totaal aantal gasten dat de Buurthuiskamer bezocht tijdens de koffieochtenden en de
zondagmiddagen en/of deelnam aan de andere activiteiten bedroeg in 2016 2448 personen.
Dit is ten opzichte van 2015 een toename van 160.
De dagelijkse koffieochtenden tussen 10.00 uur en 12.00 uur vond 138 keer plaats.
Gemiddeld waren 4 bezoekers aanwezig, in totaal 552 koffiegasten in 2016.
Op 23 zondagmiddagen was de Buurthuiskamer open. Gemiddeld kwamen 5 mensen per
zondag een kijkje nemen of namen deel aan een spelletje o.i.d. Dit leidde tot een aantal van
115 gasten op de zondagmiddagen.
Aan de onder punt 2 genoemde activiteiten namen in totaal 1475 mensen deel.
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Op de buurttafel werd in 2016 op de donderdagen 51 keer een warme maaltijd geserveerd
waaraan gemiddeld 6 gasten deelnamen. In totaal werd door 306 mensen een warme maaltijd
genoten in de Buurthuiskamer.
3. Positie in de gemeenschap.
De Buurthuiskamer leeft binnen- en wordt gewaardeerd door de Aduarder gemeenschap. Dit
blijkt ondermeer uit de sponsoring in natura van bijvoorbeeld de professionals die de
beautydag verzorgden, meubilair en een printer die geschonken werden, prijsjes voor
verschillende activiteiten die beschikbaar werden gesteld door de plaatselijke middenstand
evenals de materialen voor de snertactie en het kniepertjesbakken. Er werden giften
ontvangen van particulieren, van verenigingen die werden opgeheven en van een van de
kerken van Aduard.
De deelnemers aan de verschillende activiteiten laten unaniem weten een en ander zeer te
waarderen. Met name de inzet van de grote groep vrijwilligers wordt positief gewaardeerd.
Uit de opsomming onder punt 2 van de activiteiten blijkt dat vele organisaties een bijdrage
leveren aan de activiteiten en samenwerken met de Buurthuiskamer.
4. Interne organisatie.
Het bestuur.
Het bestuur van de Stichting Buurthuiskamer Aduard kende in 2016 een wijziging. Bertus
Veldman trad af als penningmeester en in zijn plaats werd Hebe Bosker benoemd. De
samenstelling van het bestuur is nu als volgt:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid

:
:
:
:
:

Roelf Pijpker.
Jaap de Jong.
Hebe Bosker.
Erna van der Hoek.
Toos de Bree.

Het bestuur wordt ondersteund door Loes Lestestuiver, buurtwerker van SWgZ.
Vergaderingen:
In 2016 vond 5 keer een bestuursvergadering plaats, werd er 2 keer een vrijwilligersoverleg
georganiseerd, vergaderde de denktank 2 keer en werd er 2 keer een overleg van de vaste
kookploeg gehouden.
Vrijwilligers.
Het totaal aantal vrijwilligers is in 2016 gegroeid. Aan het einde van het jaar bestond de
vrijwilligersgroep uit 47 personen. De vrijwilligersgroep functioneert als een zelfsturend team,
komt met voorstellen betreffende te organiseren activiteiten en werkt op een prettige manier
samen.

5. Externe contacten.
De maatschappelijke positie die de Buurthuiskamer inneemt maakt een goede relatie met
relevante organisaties, bedrijven, instanties etc. noodzakelijk. Uit de deelname aan- en

5

inbreng van de verschillende organisaties aan de activiteiten die worden genoemd onder punt
2 blijkt dat de samenwerking met deze organisaties uitstekend is.
6. Financiën.
Financieel Jaarverslag 2016
De financiële stabiliteit van stichting de Buurthuiskamer is mede afhankelijk van bijdragen
van de gemeente Zuidhorn en Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn. De gemeente Zuidhorn
draagt de eerste vijf jaar de huurkosten van € 5000,- p/jaar, SWgZ betaalt tot 2018 de
jaarlijkse energie- en schoonmaakkosten van € 1850,-. Het totale bedrag van € 6850,- is in dit
financieel jaarverslag dan ook niet opgenomen in het overzicht inkomsten en uitgaven.
2017 is voor de stichting het 5e bestaansjaar. Voor de noodzakelijke financiële ondersteuning
in de komende jaren is de stichting in gesprek met bovengenoemde instanties.
Met dit als gegeven heeft de stichting een goed financieel jaar gehad. Het volgt hiermee de
situatie van de voorgaande jaren met een eenzelfde beeld aan inkomsten en uitgaven.
Het is echter wel een kwetsbare omgeving. De inkomsten zijn sterk onderhevig aan de
opkomst van bezoekers en de inzet van de vrijwilligers.
Het opgebouwde vermogen dient als buffer voor ‘slechte’ jaren en de onzekerheid betreffende
de bijdragen van gemeente en SWgZ voor huur en energie.
Het positieve banksaldo van stichting Buurthuiskamer Aduard bedroeg eind 2016 € 19458,69.
Dit vermogen is opgebouwd uit incidentele opstartbaten, subsidies en baten uit voorgaande
jaren.
Overzicht inkomsten en uitgaven in 2016.
Inkomsten:
Incidentele activiteiten:
Een deel van de inkomsten in 2016 werd verkregen
vanuit een aantal incidentele activiteiten. Burendag,
muziekochtenden, pannenkoekenfeest, schilderen,
maken- en verkoop van sokken, de schuurverkoop,
rad-van-fortuin, de snertactie, kerstmarkt en het
kniepertjesbakken leverden een bedrag op van

€ 1647,18.

Vaste activiteiten:
De koffie ochtenden, de buurttafel, bingo, welfare,
mannensoos, lezingen, muziekcafe, en de creatieve club
zijn de vaste activiteiten van de Buurthuiskamer.
Deze activiteiten spekten de stichtingskas met een bedrag van

€ 3154,64.

Bijzondere inkomsten:
Bijzondere inkomsten kwamen in 2016 uit giften,
locatieverhuur, advertenties in de Buurtkakel,
donateur en rente. Opbrengst

€ 1213,66.

Totaal inkomsten 2016

€ 6015,48
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Uitgaven:
De uitgaven bestonden voornamelijk uit vaste kosten.
De uitgaven voor nuts, riool, OZB, zuiveringsbeheer,
onderhoud, veiligheid en organisatiekosten
bedroegen in totaal

€1010,93.

aan administratiekosten, representatie en archief werd
uitgegeven een totaalbedrag van

€ 430,34.

Totaal uitgaven 2016

€ 1441,27

De stichting Buurthuiskamer Aduard had in 2016 dus
vanuit de eigen exploitatie een batig saldo van

€ 4574,21

7. PR en communicatie.
De website van de Buurthuiskamer www.buurthuiskameraduard.nl wordt goed bezocht. Ruim
14000 keer werd de website in 2016 aangeklikt en namen bezoekers een kijkje op de website,
lazen de Buurtkakel en/of stelden zich op de hoogte van de verschillende activiteiten in de
Buurthuiskamer. Met name na het maandelijkse verschijnen van de Buurtkakel stijgt het
aantal bezoekers aanzienlijk. De Buurtkakel komt, evenals een flyer met de maandelijkse
activiteiten, ook via een aantal vaste verspreidingspunten bij de lezer en wordt daarnaast
digitaal verzonden aan een kleine veertig e-mail adressen. Ook heeft de Buurthuiskamer een
facebook-pagina die regelmatig word bezocht.
Met de regionale media worden goede contacten onderhouden. Met een zekere regelmaat
verschijnen artikelen in het Westerkwartier en in de Streekkrant.
8. Conclusies en actiepunten voor 2017.
Uit dit jaarverslag moge blijken dat de Buurthuiskamer duidelijk voorziet in een behoefte
binnen de aduarder gemeenschap. Velen weten de weg te vinden naar deze sociale
ontmoetingsplaats aan de Kloosterstraat waar ze worden ontvangen door enthousiaste en
creatieve vrijwilligers. Er wordt kennis gedeeld, er worden nieuwe contacten opgedaan, er
wordt gezelligheid ervaren en in sommige gevallen wordt dreigende eenzaamheid voorkomen.
De Buurthuiskamer heeft dus een duidelijk maatschappelijk nut. Voor het voortbestaan van de
Buurthuiskamer zijn echter financiele middelen nodig. Uit het financieel jaarverslag komt
duidelijk naar voren dat de exploitatie van de Buurthuiskamer daarvoor onvoldoende geld
oplevert. Het behoeft dan ook geen betoog dat het bestuur een hoge prioriteit legt bij het
overleg met gemeentebestuur en SWgZ om ook komende jaren de financiele ondersteuning te
ontvangen zonder welke het voortbestaan van de Buurthuiskamer zeer onzeker zal worden.
Voortzetting van de in 2016 gestarte scholing van onze vrijwilligers bij de
vrijwilligersacademie van zorggroep ZINN is ook een van de actiepunten.
Door bezoekers van de Buurthuiskamer wordt regelmatig geklaagd over de slechte akoestiek.
Het bestuur wil in 2017 dit probleem aanpakken. Fondsen zullen benaderd worden om de
kosten van de oplossing van dit probleem mede te dragen.

7

Vanuit de vrijwilligersgroep worden regelmatig ideeën aangedragen voor het opstarten van
nieuwe activiteiten. Een van die ideeën betrof het starten van een repair-cafe in de
Buurthuiskamer waar periodiek kapotte gebruiksgoederen door technisch goed onderlegde
vrijwilligers gerepareerd kunnen worden. We hopen dat in 2017 hiermee gestart kan worden.
En verder gaan we natuurlijk gewoon enthousiast door met de veelheid aan vaste- en
incidentele activiteiten. We zijn ervan overtuigd dat ook 2017 weer een succesvol en nuttig
jaar zal worden voor de Buurthuiskamer.

8

