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Bestuurssamenstelling 

Robert van der Meij - voorzitter , neemt afscheid in september. 
Inge Schreur – algemeen bestuurslid 
Joke Hiddink - secretaris 
Gerrit Hoftijzer – penningmeester  
Rikie te Beest – ondersteunend  penningmeester  
Gerard Boenink – algemeen bestuurslid/voorzitter vanaf september 2018   
Henk Kraan – adviserend lid 
 
We komen 13 x bij elkaar voor een bestuursvergadering.  
 

Opening 

We bereiden een feestelijke opening voor, die zal plaatsvinden op zondag 11 maart. 
Eva Blaak zorgt voor een logo en voor de uitnodigingen die vooral huis-aan huis worden verspreid. 
Ook contactpersonen van de gemeente, oud bestuursleden van stichting Buurtschapshuus, 
gebruikers, verenigingen, sponsoren en verbouwers die in het Buurtschapshuus gewerkt hebben, 
krijgen een uitnodiging in de bus. Er komen stukjes in de krant.  

Met de creatieve hulp van Eva versieren we het Buurtschapshuus. We zorgen voor verse bloemen 
en er staat een bus waarin een vrije gift gedaan kan worden.  
Na het ontvangst met koffie/ thee en cake/koek  kunnen bezoekers rondkijken in het 
Buurtschapshuus. Om 11.00 uur  is de openingshandeling, het tonen van het logo op het grote 
scherm. Robert bedankt in een speech de  vrijwilligers, sponsoren, bedrijven, fondsen en  
donateurs voor hun steun. 

Voor de kinderen is er een luchtkussen en een ballonnen kunstenaar.  
Op beide tv’s is een foto presentatie van de verbouwing. 
’ Free line’ zorgt voor passende muziek.   

Er zijn twee professionele obers ingehuurd om voor de drankjes te zorgen.  
Het is een leuke- en goed bezochte dag.    

Afronding Verbouwing 

De vaste gebruikers krijgen bericht dat het Buurtschapshuus per 1 februari weer in gebruik 
genomen wordt. Sommige activiteiten vinden al voor deze datum plaats.  

Op 14 januari vindt de nieuwjaarsreceptie van Heelwegs belang plaats. De zaterdag ervoor wordt er 
met man en macht schoongemaakt om het gebouw, dat nog niet helemaal af is, er tip top uit te 
laten zien. Heelwegs Belang is verheugd dat zo’n  170 mensen de receptie bezoeken. Helaas is de 
afzuigkap nog niet in werking, waardoor de baklucht door het hele gebouw hangt. De kaartclub is 
vervolgens al op 18 januari terug op honk. Bezoekers reageren enthousiast en tevreden op het 
vernieuwde gebouw. 

We gaan gordijnen uitzoeken en kunnen voordelig wat restpartijen op de kop tikken. Voor het 
podium kiezen we rode stof. De glazen tussenwand krijgt grijze gordijnen. Hamicon naait de 
gordijnen. Marianne Groot Wassink zorgt voor wat aanpassing, en naait ook de gordijnen voor de 
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vergaderruimte en voor de ramen achter op het podium. 
De trapopening van de schietkelder wordt voorzien van nieuwe gordijnen.  
Later in het jaar kiezen we ‘inbetweens’ , voor privacy én licht in de serre.  
Voor de ramen van het café hangen we rolgordijnen. 

De bar en de kastjes achter de bar worden op maat gemaakt en geplaatst door Maurice Jansen. 
Later in het jaar zorgt hij er ook voor de alle tafels van hetzelfde materiaal een nieuw blad krijgen.  

De keuken wordt geplaatst op 22 januari.  

In het café en in de serre worden tv’s opgehangen. Een beamer komt in de zaal aan het plafond te 
hangen en een groot scherm vooraan op het podium.  
Lankhof legt de beveiligingsapparatuur aan. In de loop van het jaar nemen we deze apparatuur ook 
daadwerkelijk in gebruik. Er worden nieuwe kozijnen geplaatst in de vergaderruimte, op het 
podium en bij de achteringang.  

Er komt een nieuwe slotcilinder in de hoofdingang, waarmee een alarm kan worden ingeschakeld. 
De andere deuren zijn van binnenuit te openen. Een aantal verenigingen en vrijwilligers krijgt een 
sleutel. Elke sleutel heeft een bepaalde code, waardoor te herleiden is wie er geopend en of 
afgesloten heeft. Diegene is dan verantwoordelijk/aansprakelijk  voor het beheer van het 
Buurtschapshuus en de sleutel. De personen en verenigingen die een sleutel hebben ontvangen 
hebben ook uitleg gekregen over het openen en sluiten, de verwarming, de afzuiging en de 
apparaten in de keuken.  
In de zaal wordt gezorgd voor extra verlichting zodat de mensen van de zangvereniging de noten 
kunnen lezen.  
De berging wordt ontdaan van gereedschap en bouwmateriaal. Zo is er weer plaats voor de stoelen, 
het schoonmaakmateriaal en nu en dan het biljart.  
De minder valide-parkeerplaatsen worden in orde gemaakt.  
De binnenkant van de glazen tussenwand is schoongemaakt door het bedrijf dat de wand geplaatst 
heeft, maar dit is nog niet naar tevredenheid.  
We plaatsen railsystemen voor het ophangen van schilderijen e.d.  
De vloer van het podium  wordt vakkundig schoongemaakt en in de was gezet en de trapjes worden 
bekleed door de firma Vels. 
Hoveniersbedrijf Wiggers plaatst plantenbakken bij de ingang van het Buurtschapshuus.  

Aan het eind van het jaar worden de vergaderruimte en de achteringang door Gerbert Bulten 
geschilderd in de kleuren die passen bij het Buurtschapshuus.  
 
We zijn nog in overleg met Eva Blaak over een bord aan de gevel met het logo en een vlag aan de 
mast om het Buurtschapshuus aan te duiden.  
Yvonne Bruggink zorgt voor twee bakken met kunstbloemen op het podium. 
 
organisatie 

We gaan gebruik maken  van 2 soorten munten. De oranje zijn voor koffie met een koek of  een glas 
fris. De grijze munten zijn voor wijn, flesjes bier, Radler enz.  

Met een bepaalde regelmaat nemen we producten af bij de Klok, die de spullen dan bezorgt. Ook 
bij de Sligro en plaatselijke supermarkten kopen we in.  



Jaarverslag stichting Buurtschapshuus 2018 
 

We hebben een overeenkomst met CWS,  een leverancier van diensten en producten op het 
gebied van sanitaire hygiëne. Zo zorgt CWS in het Buurtschapshuus voor de handdoekrollen, 
toiletrollen en luchtverfrissers.  De meeste van deze materialen zijn door vrijwilligers 
gemonteerd.  

De vloer van de zaal wordt 3x per jaar in de was gezet. Dit gebeurt door vrijwilligers van de 
stichting.  

Het Buurtschapshuus is aangemeld voor een glasvezel abonnement van Caiway. 
Installatiebedrijf Leneman houdt een actie, waarbij mensen die zich aanmelden voor een 
abonnement, een doel mogen kiezen waar een donatie € 10,- naar toe zal gaan. Het 
Buurtschapshuus ontvangt hiervan een mooi bedrag. 

Vanaf september 2018 krijgen de inwoners van Heelweg elk kwartaal een nieuwsbrief in de bus 
waarop de activiteiten staan vermeld die in het Buurtschapshuus worden georganiseerd, buiten 
de vaste avonden om.  

We stellen een privacyverklaring op.  

We zeggen per 1 januari 2019  ons lidmaatschap op bij DKK (Dorpshuizen en kleine kernen) 
omdat we nauwelijks gebruik maken van hun diensten en mee kunnen ‘liften’ op het 
lidmaatschap van Heelwegs Belang 

Voor het gebruik van catering zijn er afspraken met de Radstake.  
Er is een mobile telefoon aangeschaft voor het Bsh  zodat we, in principe, altijd bereikbaar zijn.   
Voor een website, in de toekomst, is www.buurtschapshuus.nl vastgelegd.  
We zijn verzekerd bij Univé en nemen energie af bij Nuon.  
Brandblusmiddelen worden gecontroleerd door Everink. 

Op 6 september 2018 houden we de jaarvergadering over 2017. Aanwezig zijn 35 personen, 
waarvan 6 bestuursleden van de stichting. Jan Brouwer en Ina Freriks hebben de kas gecontroleerd. 
Robert van der Meij stopt met het bestuurswerk. Henk Kraan blijft actief als adviserend lid van het 
bestuur. 
Het beheer van de AED  is overgedragen aan Henry Wassink. Onderhoud en vervanging blijft voor 
de gemeente. 

Op verschillende dagen wordt er geklust door vakmensen uit de vrijwilligersgroep, om alle 
werkzaamheden af te ronden. 
Om het podium te kunnen belichten is de aanschaf van dimmerpacks nodig. Dit gebeurt in 
samenspraak met de toneelgroep.  Ze worden ingebouwd door vrijwilligers.  
Onze afwasmachine gaat stuk en is niet meer te repareren. Er wordt een nieuwe gekocht die door 
vrijwilligers opgehaald en geplaatst wordt.  
Op 8 december brengt een groep vrijwilligers het Buurtschapshuus in kerstsfeer. Het ziet er enorm 
gezellig uit. 

Aan het eind van het jaar besluit het bestuur om, gezien de financiële resultaten, de prijs van de 
drankjes te verlagen, per 1 januari 2019. Het uurtarief voor de huur blijft het zelfde. 
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Subsidie 

We ontvangen subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds, voor aanschaf van licht,  geluid en 
projectie. De subsidie van de provincie is bedoeld voor de verbouwing van de keuken en de 
aanbouw van de serre.  
Met de gemeente komen we overeen dat we voor elk vrijwilligers-uur in de bouw € 25,- mogen 
rekenen.  
We krijgen eenmalig subsidie van OAMW, die ten goede komt aan de feestelijke opening van het 
Buurtschapshuus. 
Stichting Buurtschapshuus doet mee aan de clubkascampagne.  

Donateurs 
We zijn de inwoners van Heelweg langs geweest voor een eenmalige donatie of  om ‘vrienden van 
het Buurtschapshuus’ te worden.  

Activiteiten  
Iedere laatste vrijdag van de maand is er een activiteit van het jeugdhonk. De jeugdcommissie 
verzorgt de activiteiten. Zij worden ondersteund door een groepje jongeren, de ‘hulpleiding’. De 
organisatie van het jeugdhonk legt verantwoording af aan het bestuur van de stichting. De 
activiteiten worden goed bezocht.  

De activiteitencommissie organiseert veel leuke activiteiten voor verschillende leeftijden. 
De wandeltocht op zondag 27 mei trekt 90 deelnemers en verloopt, mede door het prachtige weer, 
heel plezierig. 
De fietstocht met pannenkoeken eten, wordt vanwege het slechte weer een week verzet. Dan is 
het prachtig fietsweer. De lange tocht gaat richting Vragender, met een stop in de kantine van een 
boerenbedrijf. Er zijn 259 deelnemers. De pannenkoeken, na afloop, smaken heerlijk.  

In de schoolvakanties worden er films gedraaid voor verschillende leeftijdsgroepen. Soms is er 
gelegenheid voor ouders om gelijktijdig deel te nemen aan een creatief café. Nu en dan kan er frites 
worden gegeten, na afloop.  

De stichting gaat de ouderensoos wat ondersteunen, door de organisatie van een aantal middagen 
op zich te nemen. De eerste ‘seniorenmiddag’ is op 17 oktober en heeft 22 bezoekers. Er wordt        
( vrijblijvend) gekaart en er worden  diverse andere spellen  gespeeld.  

De kookgroep van vrijwilligers zorgt voor een  warme maaltijd op 15 november. Deze maaltijd is 
bedoeld voor 60 + ers.  Er zijn 30 deelnemers en de maaltijdsoepen smaken heerlijk. Bij de volgende 
maaltijd laten we de leeftijdsgrens weg.  

Er worden in 2018 twee  Indische kookworkshops gegeven door Martin van Hooft. 

Gebruikers 

Naast de vaste gebruikers die wekelijks, twee wekelijks of maandelijks gebruik maken van het 
Buurtschapshuus, zijn er ook andere gebruikers.  

Op 8 februari wordt het startschot gegeven voor de ‘mannenclub’. Op deze eerste clubavond is de 
burgemeester Otwin van Dijk  te gast. Hij vertelt over zijn leven. Vervolgens is er maandelijks een 
mannenavond, met diverse thema’s zoals: een bezoek aan de Graafschap, de midwinterhoorn, een 
bierproeverij en de AED. 
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De wedstrijden van HSV vinden plaats van mei tot en met juli. Voordat de wedstrijden beginnen 
wordt de doucheruimte vrij gemaakt. Soms is het wat behelpen als er gelijktijdig met de voetbal 
wedstrijden andere activiteiten plaatsvinden in het Buurtschapshuus.  
Het school en volksfeest wordt volledig in - en rond het Buurtschapshuus georganiseerd, in 
samenwerking met ‘de Radstake’. Het feest verloopt prima. 
Nieuw is, vanaf het najaar, de biljartclub, die op diverse avonden op het ‘thuishonk’ een wedstrijd 
speelt.  

Vrijwilligers 
We houden een vrijwilligersavond op 16 februari. Op deze avond kunnen de vrijwilligers, waarvan 
velen een flinke bijdrage hebben geleverd aan de verbouwing, vast een voorproefje nemen op de 
opening van het Buurtschapshuus.  

Op 6 oktober 2018 worden de vrijwilligers weer  uitgenodigd voor een gezellige avond. Deze avond 
zijn ook de ‘vrienden van het Buurtschapshuus’ welkom.  Er staan diverse spellen klaar. 

De schoonmaakploeg bestaat uit een trouwe groep vrijwilligers. Ieder  helpt, ongeveer 1x per 
maand op woensdagochtend van 9 tot 11 uur, om samen het Buurtschapshuus schoon te houden. 
Een belangrijk moment is het gezellig samen koffie drinken. Na de verbouwing zijn er meer ruimtes 
die onderhouden moeten worden. Gelukkig is de groep wat gegroeid. Dat is ook nodig om te 
voorkomen dat de belasting te zwaar wordt.   

Er is ook een grote groep die zich heeft opgegeven als vrijwilliger voor bardiensten. Voor de 
kaartavonden is min of meer een vast groepje ontstaan. Voor de andere activiteiten wordt per keer  
in een app-groep , een oproep gedaan om te komen helpen.  

De ouderensoos is op de eerste en derde  woensdag van de maand. Er is een klein groepje 
vrijwilligers dat op deze middagen voor de ontvangst en de koffie en drankjes zorgt.  

 

 


