Stichting Buurthuiskamer Aduard - Jaarverslag 2020
Beste lezer,

U heeft een jaarverslag voor u dat er heel anders uitziet dan we gewend zijn. In voorgaande jaren
beschreven we uitgebreid wat er zoal in en vanuit de buurthuiskamer werd georganiseerd. Over de
activiteiten in 2020 kunnen we helaas heel kort zijn: vanwege de coronacrisis waren de deuren van
de buurthuiskamer het grootste deel van het jaar gesloten.
Dat is heel triest. 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 …. Gaat het ons lukken om in 2021 de zaak weer op gang te krijgen?
Natuurlijk! Op dit moment – februari – is er nog weinig uitzicht, maar we vertrouwen er op dat in de
loop van het jaar er weer meer mogelijkheden zijn. Hopelijk treffen we elkaar dan weer in goede
gezondheid!
Namens het bestuur,
Carel Jansen, voorzitter

De eerste maanden van 2020
In januari en februari was alles nog gewoon. De verschillende vrijwilligers waren druk in de weer met
de voorbereiding en uitvoering van het programma.
We begonnen het jaar met een gezellige nieuwjaarsinstuif. Op alle doordeweekse ochtenden en op
de zondagmiddag om de 14 dagen werd er koffie geschonken. De (twee-)wekelijkse en maandelijkse
reguliere activiteiten liepen goed: mannensoos, schilderclub, handwerkclub, spelletjesmiddag, bingo.
De Verhalentafel had als thema de wederopbouw na de oorlog.
Elke donderdag werd er gegeten aan de Buurttafel. Er was een presentatie van de familie van
Rossum over hun reis naar Kroatië. De Insectenwereld DoeZoo in Leens werd bezocht. En natuurlijk
werd er een visje gegeten op Lauwersoog.
Toen werd het maart en sloeg het virus ook in Nederland hard toe. Na de eerste persconferentie van
onze premier en de landelijke richtlijnen zag het bestuur zich half maart gedwongen om de
buurthuiskamer te sluiten.
Alle activiteiten werden stopgezet. NL Doet ging op 14 maart niet door, maar enkele vrijwilligers
hebben in deze dagen nog wel een kast kunnen plaatsen.
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Een gepland bezoek aan het Groninger Forum moest worden afgezegd. De feestquiz ter gelegenheid
van de zevende verjaardag van de buurthuiskamer op 22 april werd niet verder uitgewerkt.

Wisseling van buurtwerker en voorzitter
Het is de gewoonte om tweemaal per jaar een bijeenkomst te houden voor alle vrijwilligers. De
eerste stond voor 2 april in onze agenda. Op deze avond zou onze buurtwerker Loes Lestestuiver
afscheid nemen van vrijwilligers en bestuur. Loes had er voor gekozen om op door haar zelf gekozen
momenten afscheid van de bezoekers te nemen tijdens de verschillende activiteiten.
We hebben die avond ook niet kunnen kennismaken met onze nieuwe buurtwerker, Machteld van
der Zee. Zij stelde zichzelf aan het bestuur voor via een video-bel-verbinding, en aan de vrijwilligers
middels de groepsmailing.
In september hebben we tijdens een vrijwilligersbijeenkomst in MFC De Meeden Loes kunnen
bedanken voor het vele wat ze voor de buurthuiskamer heeft gedaan. En die avond hebben we
nader kennis gemaakt met Machteld.
We namen op deze avond in september niet alleen afscheid van een buurtwerker, ook voorzitter
Roelf Pijpker had laten weten dat hij vanwege zijn vele werkzaamheden per 1 oktober wilde stoppen
met zijn werk voor de buurthuiskamer. Ook aan Roelf hebben we laten weten hoe erkentelijk we
hem zijn voor al zijn inzet.
Gelukkig konden we snel een opvolger vinden: per 1 november trad Carel Jansen aan als voorzitter.

Project Positieve Gezondheid
Al in 2019 hadden we besloten om inhoud te geven aan presentaties en activiteiten vanuit het
concept Positieve Gezondheid.
Tijdens de startbijeenkomst op 28 januari hield Mariette Leegwater, ambtenaar bij de gemeente
Westerkwartier, een presentatie. Ze vertelde over de zes pijlers van Positieve Gezondheid: dagelijks
functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, en meedoen.
Daarna benoemden de bezoekers welke onderwerpen ze in de toekomst graag behandeld willen
zien.
De eerste presentatie, die de activiteitencommissie vervolgens bedacht, zou op 20 maart gaan over
eten en gezonde voeding. We hopen dat we in 2021 de draad kunnen oppakken.

De bestuursbesluiten in een “raar jaar”
Vanaf het voorjaar was het gehele kalenderjaar erg onzeker, zowel voor bezoekers als voor
vrijwilligers en bestuur. Het bestuur heeft zich in zijn besluiten laten leiden door de steeds
veranderende richtlijnen van het RIVM; een paar keer was er ook contact met de gemeentelijke
Veiligheidsdienst en de leefbaarheidsfunctionaris.
We benoemen hier in chronologische volgorde wat de gevolgen van het overheidsbeleid waren voor
de buurthuiskamer:
- Op 25 april stuurde de voorzitter een brief aan alle medewerkers waarin stond dat de
buurthuiskamer tot 1 juni gesloten is.
- Vanaf 1 juni was er op de vrijdagochtend koffiedrinken in MFC De Meeden. Enkele weken
later ging ook in De Meeden de mannensoos van start. Na enkele weken stopte de
koffieochtend omdat er weinig gebruik van werd gemaakt.
- Op 25 juni berichtte het bestuur dat in ieder geval tot 1 september de buurthuiskamer
gesloten blijft.
- Begin september was er in De Meeden een bijeenkomst voor alle vrijwilligers. Het bestuur
ging in gesprek met de vrijwilligers over de eerder genomen besluiten en de wensen en
ideeën voor de komende tijd. Een aantal vrijwilligers bleek duidelijk behoefte te hebben aan
openstelling van de buurthuiskamer. Het bestuur besloot om, onder strikte inachtneming van
allerlei veiligheidsmaatregelen, eenmaal per week het koffiedrinken mogelijk te maken. Ook
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-

-

werd de buurttafel op donderdag weer geopend; hiervoor bleek echter zo weinig
belangstelling dat na enkele weken hiermee weer werd gestopt.
Eind oktober werden nieuwe RIVM-maatregelen ingevoerd. Hierop werd de mannensoos in
De Meeden stopgezet en een hier geplande voorlichtingsbijeenkomst over dementie ging
niet door. Begin november moesten ook de koffieochtenden in de buurthuiskamer stoppen.
Na een persconferentie op 17 november konden beide activiteiten weer worden opgepakt;
ook de zondagmiddagkoffie in de buurthuiskamer werd toegevoegd aan de openingstijden.
En vervolgens, half december, moesten we op voorschrift van de landelijke en de
gemeentelijke overheid alles weer stilleggen.
Een snertactie, kniepertjesactie en een nieuwjaarsbijeenkomst konden we niet op een
veilige en verantwoorde manier organiseren.
In december bracht het bestuur kaarten met een kerst- en nieuwjaarswens rond bij
bezoekers en vrijwilligers. De vrijwilligers kregen er een banketstaaf bij.

Communicatie
Gedurende het gehele jaar moesten we zoeken naar andere vormen dan we gewend waren om met
elkaar in contact te blijven. “Met elkaar” is een breed begrip: vrijwilligers, bezoekers, bestuur,
dorpsbewoners. Het bestuur vergaderde middels video-bel-verbindingen vanuit ieders thuisadres,
tweemaal bij een bestuurslid thuis, en eenmaal in de buurthuiskamer. De vrijwilligers bereikten we
met brieven en berichten middels de mailinglijst. Bezoekers en andere belangstellenden in het dorp
werden geïnformeerd via ons dorpsblaadje de Buurtkakel, via de dorpswebsite Aduard Meroakels en
via Facebook.
In goede samenwerking met de beheerder en het bestuur van De Meeden konden we hier een aantal
bijeenkomsten houden.

ZorgSaam Aduard
ZorgSaam Aduard stuurde aan het begin van de coronacrisis een bericht aan de dorpsbewoners over
het hulpaanbod in het dorp. Veel vrijwilligers boden ook juist in deze moeilijke tijd hun hulp aan. In
de Buurtkakel werd steeds melding gemaakt van deze vrijwillige hulporganisatie.
ZorgSaam Aduard is een zelfstandige organisatie, maar er is nauwe samenwerking met de
buurthuiskamer. Beide organisaties zijn er immers voor een groot deel voor dezelfde doelgroep.

Burendag
De landelijke Burendag gaat uit van het Oranjefonds. Op 26 september ontvingen alle bezoekers en
vrijwilligers van de buurthuiskamer een zakje bonbons met een kaartje eraan. Het bestuur wilde
hiermee blijk geven van de verbondenheid met elkaar.

En verder …..
-

Johan Kuilman woont vanaf december voortaan de bestuursvergaderingen bij. Hij is daarmee
– met alle werkzaamheden die hij als vrijwilliger doet voor de buurthuiskamer – een
verbindende schakel tussen bestuur en vrijwilligers.
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Financieel Jaarverslag
Omschrijving
Inkomsten

Uitgaven

1
2
3
4
5
6

7
13
8
9
10
11
12

Bedrag

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

2,63
5.333,00
1.539,50
25,00
1.003,54
1.444,85

Totaal inkomsten

9.348,52

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

1.500,00
0,0
5.000,00
521,49
1.461,96
678,23
363,29

Totaal uitgaven

9.524,97

Netto resultaat

−

176,45

Samenstelling bestuur op 31 december 2020
Carel Jansen
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, redactie
Buurtkakel
Vanuit de vrijwilligers neemt Johan Kuilman deel aan de bestuursvergaderingen.
Vanuit Sociaal Werk De Schans was aanvankelijk Loes Lestestuiver als buurtwerker adviserend en
ondersteunend aan bestuur en vrijwillige medewerkers. Zij werd in het voorjaar opgevolgd door
buurtwerker Machteld van der Zee.

4

