Stichting Buurthuiskamer Aduard - Jaarverslag 2019
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1. Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2019. Een jaarverslag dat gelezen wordt als een terugblik, met daarin alle
activiteiten en bijzonderheden die hebben plaats gevonden in 2019.
Naast dat het fijn is om terug te lezen en wellicht herinneringen op te halen, is een jaarverslag ook
een mooi document om te kijken hoe we er voor staan als Stichting Buurthuiskamer Aduard. Doen
we de juiste dingen, zijn we op de goede weg, sluiten we aan bij het beleid en de wensen? Als
bestuur stellen wij ons zelf deze vragen regelmatig om scherp te blijven en om in te spelen op zaken
en gebeurtenissen die daar om vragen.
Terug kijkend op 2019 hebben we een tevreden gevoel. Ook in 2019 heeft de Buurthuiskamer laten
zien dat ze een belangrijke plek inneemt binnen de Aduarder gemeenschap. Naast het zijn van een
ontmoetingsplek worden er activiteiten georganiseerd die ten goede komen aan het welzijn van de
mens. Daarnaast is er voorlichting gegeven over diverse zaken waar onze bezoekers mee te maken
(kunnen) krijgen. Als bestuur zoeken we hiervoor ook contact met externen die ons hierbij kunnen
helpen, wij zoeken de verbinding.
2019 Is ook het jaar van de oprichting van ZorgSaam Aduard. Als Buurthuiskamer zijn we hier nauw
bij betrokken en het is fijn te constateren dat ZorgSaam Aduard warm is ontvangen en voorziet in
een behoefte.
Terugkijkend op 2019 kunnen we concluderen dat we als Buurthuiskamer onze rol goed hebben
kunnen vervullen. Om dit te doen heb je vrijwilligers nodig die zich hiervoor in willen zetten. Deze
vrijwilligers hebben wij en daar zijn we erg blij mee en trots op. Een dik verdiende pluim voor hen is
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hier op zijn plaats. Dat geldt ook voor onze bezoekers die trouw langs komen en ook kritisch
meedenken en met ideeën aankomen. Deze combinatie maakt dat wij het jaarverslag met een
glimlach op ons gezicht lezen.
Veel leesplezier gewenst!
Namens het bestuur,
Roelf Pijpker, voorzitter

2. Wat organiseerden de vrijwillige medewerkers in 2019?
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
Mannensoos
maandag 1 x per 14 dagen van 10.30 – 11.30 uur
Welfare
1 x per maand
Spelletjesmiddag
1 x per maand
Bingo
1 x per maand
Schilderclub
1 x per maand
Verhalentafel
6 x. Onderwerpen: Spelletjes van vroeger; omgaan met verlies;
Groninger woorden en uitdrukkingen; vrouwenemancipatie;
organisatie van de zorg, vroeger en nu; 75 jaar bevrijding.
Muziekochtend
22 maart en 17 december
Boekenpraat
19 februari: De geschiedenis van de Heemkakel
Bloemschikken
9 december
Incidentele activiteiten in de Buurthuiskamer
- Nieuwjaarsinstuif op 4 januari
- Filmavond met sketches van André van Duin
- Paasbrunch op tweede paasdag
- High Tea op de langste dag van het jaar, 21 juni
- Kerstmaaltijd op 26 december
- Filmavond: klucht met Piet Bambergen en Rudi Falkenhagen
Lezingen / informatie / voorlichting in de Buurthuiskamer
- Cybercrime – veiligheid op internet. Door 2 studenten van de Hanzehogeschool en door een
medewerker van Klik & Tik.
- Veranderingen in de verkeersregels. Door dhr. Piet Helmholt.
- Nut en noodzaak van de jacht rondom Aduard. Door dhr. Sieb Mulder.
- De Harz in Duitsland. Door mevr. Lies Oosterhoff.
- Handig Tuinieren. Door dhr. Frank Meester.
- De Woonzorgvisie van de gemeente Westerkwartier. Door mevr. Corry de Boer van de
gemeente.
Uitstapjes vanuit de Buurthuiskamer
- Garnwerd aan Zee
- Visje eten op Lauwersoog 3 x
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-

Kringloopwinkel Kollumerzwaag
Tuinland Groningen
IJsboerderij/zorgboerderij Golden Raand in Noordwolde
Museum Vosbergen Eelde
’t Zielhoes in Noordpolderzijl
Boerderij Rozema in Aduard en kerkje Harkema Den Ham
Museumspoorlijn STAR, Veendam
Struisvogelboerderij Boerakker
Bospaviljoen Norgerberg
Winkelen in Paddepoel
Klompenmuseum Eelde
Hooghoudt Groningen
Winkelen in Leek

PR-activiteiten / verkoop t.b.v. de exploitatie / bekendheid geven aan de Buurthuiskamer
- Op 19 januari werd de snertactie gehouden. Evenals op 23 november. Door een team van
koks werd beide malen zo’n 110 liter snert gekookt en verkocht.
- 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 16 maart: In het kader van NL Doet zijn er verschillende werkzaamheden verricht:
het schuurtje is uitgebreid, er is schilderwerk verricht en zowel binnen als buiten is er schoon
gemaakt.
- Op 17 april kwamen kinderen in de Buurthuiskamer om paastaarten te versieren. En zo
werden er op 18 december kersttaarten versierd.
- Op 6 mei werden in de Buurthuiskamer Bevrijdingspannenkoeken gebakken. Dorpsbewoners
konden ze daar eten of ophalen.
- De buurthuiskamer was op 15 juni één van de locaties bij de jaarlijkse Schuurverkoop in het
dorp.
- Ter gelegenheid van de Landelijke Burendag in september vierden we de officiële start van
ZorgSaam Aduard met een feestelijke bijeenkomst in de Ontmoetingskerk.
- Met Sint Maarten kwamen kinderen 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 94 digitale lezers. Het blaadje bevat berichten
vanuit de Buurthuiskamer, maar ook nieuws van allerlei andere organisaties in het dorp.
- Dorpsbewoners konden op werkdagen tussen 10.00 – 12.00 uur hulpmiddelen lenen vanuit
het depot van de Buurthuiskamer. Hier werd 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.
We hebben regelmatig te maken met wisselingen in het vrijwilligersbestand.
Loes Lestestuiver van Sociaal Werk De Schans ondersteunde de bijeenkomsten.
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3. Wat ondernam het bestuur in 2019?
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde zes maal.
In de vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Het bestuur heeft het initiatief uit 2018 verder uitgewerkt, om samen met Dorpsbelangen,
de Stichting Aduard Helpt en de kerken een organisatievorm te bedenken waarin de
onderlinge hulp in het dorp wordt verbeterd. In 2019 is ZorgSaam Aduard opgericht: een
netwerk van inwoners die af en toe iets voor een ander willen doen. Voor deze onderlinge
hulp hebben zich 120 vrijwilligers opgegeven. Organisatorisch gezien valt ZorgSaam Aduard
onder de Vereniging van Dorpsbelangen Aduard, maar de werkzaamheden worden geheel
zelfstandig door een werkgroep van de samenwerkende organisaties uitgevoerd. De
financiën worden (vooralsnog) beheerd door de Stichting Buurthuiskamer Aduard.
- In het voorjaar werd in het gehele dorp een donateursactie ten behoeve van de
buurthuiskamer gehouden. De actie was heel succesvol: we kregen 109 donateurs.
- Er vond regelmatig overleg plaats met de verhuurder over huur, onderhoud, schuurruimte,
etc.
- Vanuit het Mamaminifonds kregen we buitenverlichting. Vanuit de Rabo Clubkas Campagne
ontvingen we geld en het Rabo Cooperatiefonds schonk een geldbedrag voor ZorgSaam
Aduard.
- In maart deed de commissie die een profiel voor de nieuwe burgemeester moest maken, de
buurthuiskamer aan. Op 7 november kwam burgemeester Ard van der Tuuk in zijn
kennismakingsronde naar de Buurthuiskamer.
- Wethouder Nederveen bezocht in maart de buurthuiskamer. Een belangrijk gesprekspunt
was de, in onze ogen noodzakelijke, ondersteuning (financieel en in menskracht) door de
gemeente en door De Schans.
- We hebben ons bezig gehouden met een organigram van de buurthuiskamer, een schema
waarin de verschillende partijen, verantwoordelijkheden en taken worden weergegeven.
Door de jaren heen is de buurthuiskamer een toch wel complex geheel geworden en is het
belangrijk om goed inzicht te hebben en te houden.
- We hebben een programma “Positieve Gezondheid” in de startblokken gezet. De
buurthuiskamer wil dat ouderen en mensen in een kwetsbare positie zo veel mogelijk en zo
lang mogelijk zelfstandig in het dorp kunnen wonen. We sluiten aan bij de visie en
uitgangspunten van de gemeente Westerkwartier en van Sociaal werk De Schans als het gaat
om het begrip “Positieve Gezondheid”. Ingaande 2020 maken we een uitgebreid programma
van voorlichting, activiteiten en informatie, waarbij zes programmaonderdelen leidraad zijn:
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks
functioneren.
- Met de buurthuiskamer en de vrijwillige hulporganisatie ZorgSaam Aduard heeft ook Aduard
een vlag met een zorgzaam hart gekregen van de provinciale organisatie Groninger Dorpen.
De vlag is op het Kaakheem geplaatst. Aduard staat vermeld op de website
zorgzamedorpengroningen.nl.
- We waren bij verschillende bijeenkomsten: in april bij een bijeenkomst van het project
“Leefbaarheid Go! Noord” over een gezonde leefomgeving. In mei bij een netwerkavond van
“Westerkwartierse Uitdaging”. Bij een inloopavond van de gemeente over de herinrichting
van Aduard. Bij de installatie van de burgemeester in Tolbert. Daarnaast vulden we een
enquête in van de Noord Nederlandse Wetenschaps- en Innovatieagenda. We vertelden aan
“Healthy Aging Noord Nederland” over de buurthuiskamer en lieten hen het pand zien.
- We hadden tweemaal een overleg met de buurthuiskamer Zuidhorn. Het ging hier om de
uitwisseling van ervaringen. Met name de vraag hoe je bekendheid geeft aan de
buurthuiskamer, hoe je nieuwe mensen betrekt, stond centraal.
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Van de gemeente ontvingen we een overzicht van het aantal (oudere) inwoners in Aduard.
We hadden schriftelijk contact met de gemeente omdat sommige mensen de gemeentelijke
informatie in de Streekkrant missen. Reactie gemeente: “ ln het najaar evalueren we het
publiceren van gemeentelijke informatie op de gemeentepagina in de Streekkrant/De Krant.
Daarbij betrekken we ook het digitaal publiceren van de officiële bekendmakingen. We
besteden hierbij ook aandacht aan uw verzoek voor de (oudere) inwoners.”

Bijeenkomsten met de vrijwillige medewerkers
Zowel in het voorjaar als in het najaar organiseerde het bestuur een bijeenkomst met de
medewerkers. De vrijwillige medewerkers werden door het bestuur geïnformeerd over alle lopende
zaken. En het bestuur hoorde van de vrijwilligers welke zaken dienden te worden opgepakt. Na dit
officiële deel was er tijd voor een hapje en een drankje.
Samenstelling bestuur op 31 december 2019
Roelf Pijpker
voorzitter
Hebe Bosker
penningmeester
Diny Rankenberg
secretaris
Erna van der Hoek
algemeen bestuurslid, coördinator vrijwilligers
Addie van Rossum-Lefeber
algemeen bestuurslid, lid werkgroep ZorgSaam Aduard
Vanuit Sociaal Werk De Schans was Loes Lestestuiver als buurtwerker adviserend en ondersteunend
aan bestuur en vrijwillige medewerkers.

4. Financieel jaarverslag
Omschrijving
Inkomsten

1
2
3
4
5
6

Rente
Subsidie
Donateurs
Verhuur
Giften
Inkomsten uit activiteiten
Totaal inkomsten

Uitgaven

7
13
8
9
10
11
12

Afschrijving
Reservering onderhoud / vervanging / project
“Positieve Gezondheid”
Huur
Gemeentelijke belastingen
Facilitair
Administratiekosten / representatie
Kosten activiteiten

Bedrag
2,48
5.333,00
1.487,00
55,00
1.692,37
7.786,48
16.356,33
2.500,00
3.000,00
5.000,00
178,32
3.468,99
242,18
1.919,59

Totaal uitgaven

16.309,08

Netto resultaat

47,25
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5. De plannen voor 2020
De buurthuiskamer heeft een duidelijke plaats verworven in de Aduarder samenleving. We merken
dat aan de bezoekersaantallen, aan het aantal vrijwilligers, aan bijvoorbeeld de enthousiaste reacties
op de snert- en kniepertjes acties. Maar ook de speciale initiatieven uit het afgelopen jaar, het samen
met andere organisaties tot stand doen komen van ZorgSaam Aduard en het werven van een grote
groep donateurs, duiden er op dat de buurthuiskamer breed gedragen wordt door het dorp.
We zullen doorgaan op de ingeslagen weg, alle goed lopende zaken zullen we vasthouden. Veel
aandacht zullen we besteden aan ons nieuwe project rondom “Positieve Gezondheid”.
Afgelopen november gaf de gemeente een toelichting op de woon- zorgvisie. Komend voorjaar zal
dit een vervolg krijgen, het gesprek met de gemeente over woon- en zorgwensen van (oudere)
Aduarders gaat dan verder.
Het is jammer dat we afscheid moeten nemen van “onze” buurtwerker Loes Lestestuiver, die met
pensioen gaat. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat we een goede samenwerking kunnen
opbouwen met haar opvolger.
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