Stichting Buurthuiskamer Aduard - Jaarverslag 2018

Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.

Voorwoord
Wat organiseerden de vrijwillig medewerkers in 2018?
Wat ondernam het bestuur in 2018?
Financieel jaarverslag
De plannen voor 2019

p. 1
p. 2
P. 4
p. 5
p. 6

1. Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van 2018. Een speciaal jaar voor de Buurthuiskamer, maar ook een
spannend jaar. In april hebben we stil gestaan bij ons eerste lustrum. Vijf jaar Buurthuiskamer in
Aduard. Vijf jaar waarin wij niet stil hebben gezeten. Vijf jaar waarin mensen de weg naar de
Buurthuiskamer hebben gevonden en waarin de Buurthuiskamer ook zelf steeds beter haar weg
vond bij het aansluiten van behoeften. Naast dat er leuke dingen werden georganiseerd, stonden we
ook stil bij de ‘zakelijke kant’. Zoals het geven van voorlichting op diverse vlakken, passend bij de
bezoekers en de doelstelling. Het aantal activiteiten en het aantal bezoekers laten zien dat de
Buurthuiskamer een goede schakel is in de Aduarder samenleving. Eén en ander werd ook nog eens
mooi verwoord in het lustrumjaarverslag.
Zoals al gezegd, was 2018 ook een spannend jaar als het gaat om het voortzetten van afspraken met
gemeente en sociaal werk. Zowel de gemeente als het sociaal werk stonden aan de vooravond van
een nieuwe organisatie. De gemeente Zuidhorn ging op in de gemeente Westerkwartier en Stichting
Welzijn gemeente Zuidhorn hield op te bestaan. Als nieuwe welzijnsorganisatie kwam de
Tintengroep. Binnen deze groep werd de Stichting Sociaal Werk De Schans opgericht voor het
bedienen van het welzijn binnen de nieuwe gemeente. Voor de Buurthuiskamer betekende dit
nieuwe gesprekspartners waar ook nieuwe afspraken mee gemaakt moesten worden, daar de
huidige afspraken een looptijd hadden van vijf jaar en dus afliepen.
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We kunnen stellen dat we goede gesprekken hebben gehad met voor de Buurthuiskamer een
tevreden resultaat. We hebben een nieuwe basis gelegd voor de duurzaamheid van de
Buurthuiskamer, waar we mee vooruit kunnen.
Echter al maak je zulke goede afspraken, heb je technisch gezien de boel goed voor elkaar, als je niet
de vrijwilligers hebt dan wordt het lastig met de uitvoering.
Daarom vanaf deze plaats ook alle waardering voor de inzet van de vrijwilligers. Vrijwilligers die
iedere keer er weer met vol enthousiasme tegen aan gaan.
Enthousiasme waar je als bestuur blij mee bent, maar vooral ook trots dat we hier mee mogen
samenwerken.
Wij wensen u veel leesplezier toe bij dit jaarverslag.
Met groet namens het bestuur,
Roelf Pijpker

2. Wat organiseerden de vrijwillig medewerkers in 2018?
Reguliere activiteiten in de Buurthuiskamer
Koffie drinken
elke werkdag van 10.00 – 12.00 uur
zondag 1 x per 14 dagen van 15.00 – 17.00 uur
Buurttafel, samen eten
elke donderdag van 12.00 – 14.00 uur
behalve 3e donderdag van de maand: dan van 18.00 – 20.00 uur
met een keer een high tea, en een keer een Syrische maaltijd
Mannensoos
maandag 1 x per 14 dagen van 10.30 – 11.30 uur
ICT-spreekuur
1e halfjaar 1 x per maand; in nov. en dec. wekelijks de Klik & Tiksoos
Welfare
1 x per maand
Spelletjesmiddag
1 x per maand
Bingo
1 x per maand
Schilderclub
1 x per maand
Creatieve club
2 keer
Verhalentafel
4 keer met als thema’s: trouwen, inkomen in de jaren ’50 en ‘60,
vakantie, school
Muziekochtend
4 keer
Boekenpraat
3 keer
Bloemschikken
1 keer
Incidentele activiteiten in de Buurthuiskamer
- Nieuwjaarsinstuif
- Bierproeverij in februari
- Bezoek van burgemeester Greetje de Vries-Leggedoor
- Film “Leukste dorp van Groningen” maart
- Brunch op 2e paasdag
- 21 april lustrumviering met receptie, lunch en film over oud Aduard
- Filmavond André van Duin
- Kerstdiner op 2e kerstdag
Lezingen / informatie / voorlichting in de Buurthuiskamer
- Presentatie over Vluchtelingenwerk in Aduard door Marijke Lap
- Lezing Lies v.d. Wal over het Duitse waddeneiland Baltrum
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Lezing Sieb Mulder over uitvaarten
Lezing “Meubelfabriek Nederland” van J.A.Huizinga
Lezing door de Ombudsvrouw Irma van Beek van de gemeente Zuidhorn
Presentatie door medewerkers van ZorgSaam Oldehove
Infomiddag TSN Thuiszorg over blaasproblemen
Info-ochtend Thuisadministratie door Humanitas
Presentatie over de AED door Atze v.d. Ploeg
Dementiehulp aan huis door Petra Teune van TSN Thuiszorg

Uitstapjes vanuit de Buurthuiskamer
- Busmuseum Hoogezand
- Veenkoloniaal Museum Veendam
- Op stap: Rondje Westerkwartier. Kennismaken met de nieuwe gemeente
- Scheepstra Kabinet Roden
- Lauwersmeer
- Reitdiepveer
- Poffert bij bakker Jager in Grijpskerk
- Wandelen in Winsum met Lies v.d. Wal
- Rondvaart in Appingedam
- Cnossen Leekstermeer
- Fruitteeltbedrijf Oudebosch Kommerzijl
- Lauwersoog
- Boottocht Blauwe Stad t.g.v. Nationale Ouderendag (oktober)
- Klompenmuseum Eelde
- Poffert eten bij tante Til Enumatil
- De Holm in Den Andel
PR-activiteiten / verkoop t.b.v. de exploitatie / bekendheid geven aan de Buurthuiskamer
- Kniepertjes gebakken voor nieuwjaarsreceptie Alfacollege.
- De website www.buurthuiskameraduard.nl werd gemiddeld 30 maal per dag bezocht. Uit de
vervolg kliks blijkt dat mensen vooral op zoek zijn naar informatie over de buurthuiskamer.
Doorgaans is het aantal bezoekers aan het einde van de maand het grootst.
- Er werden regelmatig berichten en foto’s geplaatst op Facebook.
- Enkele dames breien thuis Noorse sokken. Uit de voorraad, maar ook op bestelling werden
deze sokken op allerlei momenten verkocht.
- Eind december werden 2500 kniepertjes gebakken en in het dorp verkocht.
Activiteiten voor / samenwerking in het dorp
- NL Doet 10 maart: de bedoeling was om klussen te doen bij mensen in het dorp; zowel de
klussers als de klusvragers zouden daarna kunnen genieten van een stamppotmaaltijd. Er
werden echter geen klussen aangemeld, waarop er een grote schoonmaakactie in en rondom
de Buurthuiskamer werd georganiseerd.
- Bevrijdingsdag: pannenkoeken eten in de Buurthuiskamer voor de dorpsbewoners.
- Deelname aan de Schuurverkoop in het dorp; Buurthuiskamer was één van de locaties.
- Deelname aan de Landelijke Burendag: MFC De Meeden, Kloostermuseum, het Hoge Hof en
de Buurthuiskamer vormden samen de locaties waar dorpsbewoners van een Walking Dinner
konden genieten.
- Met Sint Maarten kwamen groepen van de basisschool zingen in de Buurthuiskamer.
- Maandelijks werd de Buurtkakel uitgegeven, zowel op papier als digitaal. Eind van het jaar
werden 340 exemplaren gedrukt en waren er 92 digitale lezers. Het blaadje bevat berichten
vanuit de Buurthuiskamer, maar ook nieuws van allerlei andere organisaties in het dorp.
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Dorpsbewoners konden op werkdagen tussen 10.00 – 12.00 uur hulpmiddelen lenen vanuit
het depot van de Buurthuiskamer. Hier wordt goed gebruik van gemaakt.
Op werkdagen kon iedereen tussen 10.00 – 12.00 uur houdbare producten inleveren bij de
Buurthuiskamer ten behoeve van de Voedselbank Westerkwartier.
Dorpsbewoners konden op werkdagen tussen 10.00 – 12.00 uur boeken lenen, ruilen en
inbrengen.

Vergaderingen van de vrijwilligers
2 x Was er een overleg van de mensen die koken, maandelijks een overleg van de
activiteitencommissie, en maandelijks een overleg van de Buurtkakel-redactie.
Loes Lestestuiver van de Stichting Welzijn ondersteunde de bijeenkomsten.

3. Wat ondernam het bestuur in 2018?
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde zes maal.
In het verslagjaar ging Toos de Bree uit het bestuur en werd Addie van Rossum-Lefeber nieuw
bestuurslid. Er is een nieuw rooster van aftreden opgesteld.
In de vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Op 21 april werd het vijfjarig bestaan van de Buurthuiskamer gevierd. We begonnen de
feestelijke dag met een bijeenkomst in de naastliggende Ontmoetingskerk want de
Buurthuiskamer zelf was veel te klein voor de vele bezoekers. Aan het einde van zijn
toespraak overhandigde de voorzitter onze jubileumuitgave “5 jaar Buurthuiskamer Aduard”
aan de leden van de klankbordgroep (de mensen die aan de wieg stonden) en aan de
wethouder. Voor alle medewerkers was er natuurlijk ook een exemplaar. De dag werd
voortgezet in de Buurthuiskamer met een lunch en een presentatie over oud Aduard. De
lustrumuitgave met verhalen van bezoekers, medewerkers en derden is te zien op onze
website www.buurthuiskameraduard.nl onder Jaarverslagen.
- Soms deden zich principiële vragen voor. Hoe gaan we om met bezoekers die ongewenst
gedrag vertonen? Aan wie verhuren we de ruimte wèl en aan wie niet? Het bestuur zoekt
steeds antwoorden waarbij de doelstelling in de statuten het uitgangspunt is.
- Sinds eind mei is de nieuwe AVG-privacy wetgeving van kracht. Het bestuur heeft een AVGverklaring opgesteld, door ondertekening stemmen de medewerkers in met de verklaring. U
kunt de verklaring inzien op www.buurthuiskameraduard.nl onder Privacy.
- Het bestuur heeft het initiatief genomen om samen met Dorpsbelangen, de Stichting Aduard
Helpt en de kerken een organisatievorm te bedenken waarin de onderlinge hulp in het dorp
wordt verbeterd. ZorgSaam Oldehove dient als voorbeeld. In 2019 wordt dit initiatief
gezamenlijk verder uitgewerkt.
- Er vond overleg met de verhuurder plaats over huur, onderhoud, schuurruimte, etc.
- Het bestuur heeft zich voorgesteld bij de nieuwe organisatie Sociaal Werk De Schans.
Gelukkig kan de Buurthuiskamer na de wisseling van de welzijnsorganisatie doorgaan zoals
we gewend zijn: met behoud van de buurtwerker en met behoud van de subsidie op de
energie- en schoonmaakkosten. De vraag die ons ook in 2019 zal bezighouden: welke taken
leggen we bij de vrijwillig medewerkers neer en welke taken horen bij de buurtwerker.
- Er is een inventarislijst opgesteld. Vanuit het Mamaminifonds kregen we een beamer.
Dankzij subsidies van de Rabobank en het Oranjefonds werd in de buurthuiskamer materiaal
aangebracht om de akoestiek te verbeteren. De inventaris werd verder uitgebreid met een
laptop, een kopieerapparaat, en in het kantoor vonden de nodige aanpassingen plaats. De
kookvoorziening is uitgebreid.
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Vanuit de Wierde in Grijpskerk kwamen enkele mensen de Buurthuiskamer bekijken. Op 3
november ontvingen we een groep van Groninger Dorpen om te vertellen over de
Buurthuiskamer. Op 10 november bezocht een delegatie van de Partij van de Arbeid de
Buurthuiskamer.
We bezochten de lancering van het netwerk “Zorgzame Dorpen” in februari. Evenals een
presentatie door Dorpsbelangen over “Park 825 Aduard”. In oktober waren we bij een
bijeenkomst van Dorpsbelangen over de samenwerking tussen de verschillende organisaties.
In het najaar waren we bij de bijeenkomst “Westerkwartierse Uitdaging” alsook bij de
presentatie van Sociaal Werk De Schans.
Leerlingen / studenten van opleidingen bezochten de buurthuiskamer. (2 x
Hanzehogeschool, 1 x vmbo)
We vroegen bij het Menzisfonds een AED met buitenkast aan, maar deze aanvraag werd niet
gehonoreerd. Later in het jaar werd door gemeente en Rehobothkerk bij de kerk buiten een
AED geplaatst.
Met Dorpsbelangen zijn we een overleg begonnen over (de toekomst van) de Buurtkakel.
Het bestuur is in onderhandeling met de Belastingdienst over teruggaaf energiebelasting.
De Buurthuiskamer ontving een gift van de Ontmoetingskerk en een bedrag van 565 euro
vanuit de RaboClubkas Campagne.
Er zijn voorbereidingen getroffen voor een donateursactie in het dorp.

Bijeenkomsten met de vrijwillig medewerkers
Zowel in het voorjaar als in het najaar organiseerde het bestuur een bijeenkomst met de
medewerkers. Alle lopende zaken komen op zo’n avond aan de orde en daarna is er tijd voor een
hapje en een drankje.
In het voorjaar kwam Gerard Lohuis van Lentis vertellen over hoe om te gaan met moeilijk of lastig
gedrag van bezoekers.
Samenstelling bestuur op 31 december 2018
Roelf Pijpker
voorzitter
Hebe Bosker
penningmeester
Diny Rankenberg
secretaris
Erna van der Hoek
algemeen bestuurslid, coördinator vrijwilligers
Addie van Rossum-Lefeber
algemeen bestuurslid
Vanuit Sociaal Werk De Schans is Loes Lestestuiver als buurtwerker adviserend en ondersteunend
aan bestuur en vrijwillig medewerkers.

4. Financieel jaarverslag
De stichting is ook in 2018 sterk afhankelijk van gelden van derden.
De vaste lasten (huur, energie, schoonmaak, gemeentelijke belastingen en infra) bedragen zo’n
8000,De reguliere inkomsten (dagelijkse, wekelijkse en periodieke activiteiten), giften, donateurs,
bedragen zo’n 5500,-.
Dit geeft een structureel tekort van 2500,- per jaar.
In de periode van 2013 t/m 2017 betaalde de gemeente Zuidhorn de huur van 5000,- per jaar.
Dit is met ingang van 2018 voor een periode van 5 jaar verlaagd naar 3333,- per jaar.
Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn betaalde de energie van 1200,- per jaar.
Dit n.a.v. de afspraken die de gemeente en SWgZ hebben gemaakt met het stichting bestuur.
Incidenteel ontvangt de stichting giften of ontvangt een prijs uit deelname aan het bevorderen van
de leefbaarheid in de regio. Het incidenteel karakter ven deze inkomsten leidt af en toe tot een
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mooi eindresultaat in de jaarcijfers, echter geeft geen basis tot een bestaan.
Dankzij de bijdragen van de gemeente Zuidhorn, SWgZ, sponsoren en fondsen hebben we 2018
net positief kunnen afsluiten.
Netto resultaat aan de hand van de exploitatie in 2018:
Inkomsten

Rente
Subsidie
Donateurs
Verhuur
Giften en deelname aan bevorderen leefbaarheid
Inkomsten Activiteiten
TOTAAL

Uitgaven

Afschrijving
Huur
Gemeentelijke belastingen
Facilitair
Administratiekosten / representatie
Kosten Activiteiten
TOTAAL

Netto resultaat

18,78
3.333,00
10,00
100,00
1.457.88
6.866,06
—————
11.785,72
1.000,00
5.000,00
446,41
1.312,27
1.352,83
2.634,53
————11.746,04

39,68

5. De plannen voor 2019
In 2019 gaan we gestaag door op de ingeslagen weg: de meeste activiteiten die we in de afgelopen
jaren ondernamen, zullen ook in 2019 hun voortgang vinden.
We hopen dat de bezoekers en de medewerkers met even veel plezier als in de voorgaande jaren
gebruik zullen maken van de Buurthuiskamer. De ondersteuning door de buurtwerker van Sociaal
Werk De Schans, als ook de medewerkersbijeenkomsten zijn hierin van wezenlijk belang.
We zullen alles in het werk stellen om de inkomsten op peil te houden.
Soms haken vrijwillig medewerkers af en moeten er nieuwe mensen worden gevonden.
In samenwerking met Dorpsbelangen, Stichting Aduard Helpt en de kerken zal de
burenhulporganisatie ZorgSaam Aduard van start gaan.
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