Beleidsplan 2017 stichting Buurthuiskamer Aduard.
De Buurthuiskamer blijkt duidelijk te voorzien 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 2016 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.
Daarnaast is voortzetting van de in 2016 gestarte scholing van onze vrijwilligers bij de
vrijwilligersacademie van zorggroep ZINN een belangrijk actiepunt voor 2017.
Een ander actiepunt is de verbetering van de akoestiek. 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.
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.
Beloningsbeleid:
De bestuursleden en de andere vrijwilligers van de buurthuiskamer verrichten hun werkzaamheden
geheel belangeloos en ontvangen daarvoor geen financiele vergoeding.
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