Stichting Buurthuiskamer Aduard - Jaarverslag 2021
Beste lezer,
U hebt een jaarverslag voor u dat er voor de tweede keer anders uitziet dan we altijd gewend waren.
Hoe graag we het ook anders gehad zouden hebben, net als in 2020 kunnen we ook over de
activiteiten in 2021 helaas heel kort zijn. Vanwege de coronacrisis waren de deuren van de
buurthuiskamer ook in het afgelopen jaar het grootste deel van het jaar gesloten.
Dat is heel spijtig. Heel veel mensen hebben zich sinds 2013 ingezet om de buurthuiskamer te maken
tot een belangrijk centrum in ons dorp. Veel dorpelingen genoten van de activiteiten: je kon mensen
ontmoeten, maakte plezier met elkaar, kon wat voor elkaar betekenen, van elkaar leren, je nuttig
maken, .... de buurthuiskamer deed er toe! En dan stopt ineens alles ....
Het ziet er gelukkig weer wat beter uit intussen. Begin 2022 konden diverse activiteiten weer op gang
komen – weliswaar nog niet alles, en nog steeds met beperkingen zoals de anderhalve-meter-regel
en de vaste zitplaatsen, maar het gaat de goede kant uit. Hopelijk mag er binnenkort nog weer meer
en treffen we elkaar vlug weer in goede gezondheid in de Buurthuiskamer!
Namens het bestuur, Carel Jansen, voorzitter

Activiteiten in een corona jaar
In ons jaarverslag 2020 spraken we de hoop en de verwachting uit dat we in 2021 weer een gewoon
jaar in de buurthuiskamer konden hebben. Helaas mocht dat niet zo zijn vanwege de coronacrisis.
Het bestuur volgde in de besluitvorming over openen en sluiten de richtlijnen van RIVM en Sociaal
Werk Nederland, en overlegde met de gemeentelijke overheid en Sociaal Werk De Schans.
De meeste tijd moesten we de deuren gesloten houden. Dat betekende telkens weer pijnlijke
beslissingen nemen, omdat voor een aantal bezoekers de buurthuiskamer van wezenlijk belang is.
Op momenten dat we wel open konden zijn, was dat bijna steeds voor een kleine groep. De
anderhalve meter afstand regel betekende namelijk dat er maximaal 7 mensen aan tafel konden
zitten.
Vanaf 20 mei tot eind augustus konden we tweemaal per week koffiedrinken. Vanaf begin september
weer elke ochtend, en ook de schilder- en handwerkgroep kwamen toen weer bij elkaar. Eind
oktober was er zelfs een bingo ochtend.
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De mannensoos kwam in de zomer- en herfstperiode bijeen op het terras van De Meeden, maar kon
per 1 november weer terecht in de buurthuiskamer. Bezoekers konden met de Buurttafel weer van
een gezamenlijke maaltijd genieten, en er werden weer enkele spelletjesmiddagen georganiseerd.
Helaas alles van korte duur: in de loop van december kwamen met de lockdown alle activiteiten weer
stil te liggen. Zo hebben we zonder het traditionele kniepertjes bakken het oude jaar moeten
afsluiten.

Bestuursactiviteiten
Het bestuur hield in dit verslagjaar vier maal een video overleg en kwam tweemaal in de
buurthuiskamer bijeen voor een vergadering.
Welke onderwerpen kwamen aan de orde?
- Op 29 mei deden we mee aan de landelijke NL Doet dag. 14 Vrijwilligers hebben zich die dag
in twee ploegen ingezet om met name de bibliotheek, de tuin en het terras op te knappen.
- Normaal gesproken houden we tweemaal per jaar een bijeenkomst met alle vrijwilligers. In
het voorjaar ging deze bijeenkomst niet door. In september kwamen we in De Meeden bij
elkaar.
- In het voorjaar was er de jaarlijkse donateursactie. In het najaar deden we mee aan Rabo
ClubSupport. In deze acties zien we hoe de buurthuiskamer door de gehele
dorpsgemeenschap wordt gedragen met financiële ondersteuning en met stemmen voor
onze organisatie.
- Op 25 september deden we mee aan de landelijke Burendag met een barbecue in De
Meeden. 34 Mensen genoten van een gezellige bijeenkomst.
- Twee bestuursleden liepen met buurtwerker Machteld van der Zee mee in de zogenaamde
Buurtrondes. Mensen die vanwege de coronacrisis aan huis gekluisterd waren, kregen zo een
gesprek en wat afleiding.
- Eind oktober konden we de deuren van de buurthuiskamer weer meer open zetten. Ter
gelegenheid hier van hebben we huis aan huis een folder verspreid, waarin de verschillende
activiteiten van de buurthuiskamer nog eens onder de aandacht werden gebracht.
- We stonden stil bij het overlijden van onze vrijwilliger en vaste bezoeker Jan Meeuwsen.
- In juni hadden twee bestuursleden een (digitaal) gesprek met medewerkers van Sociaal Werk
De Schans, over de onderlinge relatie en wederzijdse verwachtingen.
- Leefbaarheidsfunctionaris Rita Hulst van de gemeente Westerkwartier woonde in juni een
deel van onze vergadering bij. We spraken onder andere over de gemeentelijke woonvisie.
- Aan het begin van de coronacrisis in 2020 vertrok de voormalige buurtwerker. Zij liet toen
een overzicht na met taken en verantwoordelijkheden binnen de buurthuiskamer. In het
najaar bleek dat dit overzicht aan een herziening toe was. Met elkaar, bestuur / vrijwilligers
en buurtwerker, werken we toe naar een nieuw overzicht van taken en
verantwoordelijkheden.
- Er was overleg met de eigenaar van het pand. Soms werden onderhoudsklussen door hem
opgepakt, soms ook voerden de vrijwilligers van de buurthuiskamer klussen uit.
- We hadden contact met Taxi Nuis over hun mogelijkheden van groepsvervoer. En contact
met het Zonnehuis en De Zijlen over mogelijk gezamenlijk gebruik van een duo fiets.
- In september deden we mee aan een onderzoek van de gemeente Westerkwartier. De
gemeente is bezig een beleidsvisie te ontwikkelen met betrekking tot de verschillende dorpsen buurthuizen en multifunctionele centra.
- Op 11 november zongen groep 1 en 2 van de basisschool bij de buurthuiskamer – zij het
buiten – hun sint maartenliedjes.
- Aan het einde van het jaar bespraken we de dreigende opheffing van de bibliotheek. Onze
voorzitter vertegenwoordigt nu de buurthuiskamer in de plaatselijke initiatiefgroep voor
behoud van de bibliotheek.
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We hebben enkele Buurtkakels uitgegeven. Er was geen maandelijkse uitgave omdat er vaak
ook niets over activiteiten te vermelden viel.
Onze Stichting moet worden ingeschreven in het OBU-register bij de Kamer van Koophandel.
En ook voor onze Stichting is de WBTR van toepassing. Beide zaken worden in 2022
opgepakt.
Tegen de kerst ontvingen de vrijwilligers een banketstaaf.
Als Buurthuiskamer zijn we blij met goede samenwerkingsrelaties met De Meeden,
Dorpsbelangen Aduard, de winkeliers, ZorgSaam Aduard, Sociaal Werk De Schans en de
gemeente Westerkwartier.
En tot slot ….. presenteren wij ons vanaf december met een vernieuwde website.

Financieel Jaarverslag
Omschrijving
Inkomsten

1
2
3
4
5
6

Rente
Subsidie
Donateurs
Verhuur
Giften en deelname bevordering leefbaarheid
Inkomsten uit activiteiten
Totaal inkomsten

Uitgaven

7
13
8
9
10
11
12

Afschrijving
Reservering onderhoud/vervanging
Huur
(Gemeentelijke) belastingen
Facilitair
Administratiekosten/representatie
Kosten activiteiten

Bedrag
3,01
5.333,00
1.547,00
0,00
1.105,06
1.820,65
-----------9.808,72

Totaal uitgaven

1.200,00
0,00
5.000,00
295,84
1.604,09
680,78
1.117,58
-----------9.898,29

Netto resultaat

-89,57

Samenstelling bestuur op 31 december 2021
Carel Jansen
Hebe Bosker
Diny Rankenberg
Erna van der Hoek
Addie van Rossum-Lefeber

voorzitter
penningmeester
secretaris
algemeen bestuurslid, coördinator vrijwilligers
algemeen bestuurslid, lid werkgroep ZorgSaam Aduard, redactie
Buurtkakel
Vanuit de vrijwilligers neemt Johan Kuilman deel aan de bestuursvergaderingen.
Vanuit Sociaal Werk De Schans is buurtwerker Machteld van der Zee onze adviseur en ondersteuner.
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