Verslag vrijwilligersavond Stichting Buurthuiskamer 4 april 2019

Roelf heet de 21 aanwezigen van harte welkom. Hij vertelt dat Atie en Margriet v.d. W. wegens
ziekte afwezig zijn, en we staan even stil bij het overlijden van Bert Wolters.
Waarover hadden we het deze avond zoal?
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Hidde vertelt over de Stichting Vier het Leven. Hij deelt folders uit. Op de website
https://4hetleven.nl/ is informatie te vinden. De stichting verzorgt voor ouderen bezoeken
aan theater- en concertvoorstellingen; vrijwilligers zorgen voor vervoer.
Addie vertelt over ZorgSaam Aduard, een werkgroep van de Buurthuiskamer,
Dorpsbelangen, St. Aduard Helpt en de kerken. De organisaties willen de onderlinge hulp,
het noaberschap in het dorp bevorderen. Er is een mooie folder gemaakt met alle
informatie, die binnenkort huis aan huis in het dorp verspreid gaat worden.
Op Valentijnsdag bezocht een delegatie van de PvdA de buurthuiskamer. Op 21 maart kwam
wethouder Nederveen voor een gesprek naar de buurthuiskamer.
De boekhouding van de buurthuiskamer ziet er goed uit. Salomon en Hidde hebben de kas
gecontroleerd en decharge verleend. Voor 2020 zit Johan in de kascommissie, samen met
Hidde of Salomon. In het jaarverslag 2018 staat een overzicht van de financiën.
De Rabo Clubkas Campagne leverde ons 698 euro op. We hebben aanvragen lopen bij
Mamamini voor buitenverlichting en voor een keukenmachine.
De relatie met Dorpsbelangen verdient aandacht. Kan er een betere afstemming in de
agenda’s komen, want vanavond is er ook een ledenvergadering van Dorpsbelangen. Het
bestuur van de buurthuiskamer heeft contact met Dorpsbelangen over de Buurtkakel ;
onderzocht word of er weer een gezamenlijk dorpsblaadje komt.
Op de website van de buurthuiskamer staat vermeld dat we zijn aangemerkt als een ANBIinstelling, een algemeen nut beogende instelling. We hebben daarmee belastingvoordelen
bij schenkingen.
De sfeer in de buurthuiskamer is in het algemeen goed te noemen, het is er gezellig.
Wanneer er gedrag wordt vertoond dat niet door de beugel kan (bijvoorbeeld racistische
opmerkingen), dan corrigeren de aanwezigen elkaar.
Loes roept op om toch vooral zorgvuldig om te gaan met elkaar, om niet in negatieve zin te
praten over elkaar.
Op de koffieochtenden komen weinig mensen, terwijl alle spéciale activiteiten wel goed
worden bezocht. Kijk bijvoorbeeld naar de mannensoos of de bingo en de
donderdagavondmaaltijd. Wat kunnen we doen om meer mensen te trekken? Een open dag
organiseren? Als vrijwilligers en bezoekers meer de buurtgenoten uitnodigen en
meenemen?
In de komende tijd worden kozijnen geschilderd, een afdak bij het schuurtje gemaakt,
buitenverlichting aangelegd, een glasplaat achter het fornuis geplaatst en het handvat op de
koelkast gezet.
De activiteitencommissie bestaat uit Ina, Atie, Margriet, Johan, Wouter en Loes. Ideeën
kunnen bij deze mensen worden aangedragen en er komt ook een ideeënbus. De commissie
kan van alles organiseren zolang het past binnen de doelstelling van de buurthuiskamer en
het niet bijt met andere ondernemers/organisaties.
Wouter en Carmelita zijn gestopt met koken. Ook Sina (vrijdagochtend) is gestopt.
Op 15 juni is de schuurverkoop.
Het bestuur zal een brief schrijven aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Veel
mensen missen in de Streekkrant het plaatselijke nieuws, zoals dat eerder wel altijd
verscheen. Een kopie van deze brief gaat naar Dorpsbelangen.
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Attentie 1: koffiefilters en groenteresten in de groene bak, zilverfolie van de koffiepakken bij
het restafval, papier bij papier, en plastic bij plastic.
Attentie 2: niet vergeten om op maandag de grijze container bij de weg te zetten. Egbert
zegt toe dat hij dit zal doen.
Hanneke en Jan plaatsen wat planten in de tuin.
En Hidde, gevolgd door de anderen, bedanken het bestuur voor het gedane werk.

Een aantal mensen bleef nog even nazitten voor een praatje, drankje en nootje.

Verslag: Diny Rankenberg.

2

