Jaarverslag Stichting Buurtschapshuus Heelweg 2019

Samenstelling Bestuur
Dirk Visser - voorzitter
Gerrit Hoftijzer – penningmeester
Trix Brouwer – secretaris
Inge Schreur – algemeen bestuurslid
Rikie te Beest – ondersteunend penningmeester
Gerard Boenink – algemeen bestuurslid
Henk Kraan – adviserend lid - aftredend in januari 2020

Organisatie
In 2019 komt het bestuur 7x bij elkaar en 3x in klein comité (voorzitter-penningmeester-secretaris).
In maart heeft Dirk Visser de functie van voorzitter overgenomen van Gerard Boenink. Trix Brouwer neemt
de functie van secretaris over van Joke Hiddink.
We gaan niet meer zelf naar de supermarkt voor de inkoop. De bestelling van de voorraad wordt bezorgd.
Een terugkerend onderwerp op de agenda is de planning en reserveringen van de ruimtes in het
Buurtschapshuus. Er wordt een lijst gemaakt in Excel die via Dropbox voor de bestuursleden inzichtelijk is.
Hier en daar gaat het nog mis, maar met elkaar komt er altijd weer een oplossing. Ook de aankleding van het
gebouw zowel de binnen- als de buitenkant vraagt de nodige aandacht.
Wim Vreman heeft de kamerschermen onder handen genomen en er een strak uiterlijk aangegeven.
Om meer sfeer aan te brengen in het café krijgen de wanden een ander kleurtje. Het dartboard wordt
opgehangen. In de grote zaal komt een wand met een kleurig fotobehang, aangebracht door Gerbert Bulten.
Een aantal dames maken plannen voor de afwerking en aankleding van de ruimtes.
We zijn nog in overleg over een bord aan de gevel met het logo van het Buurtschapshuus en een vlag/banier
aan de vlaggenmast met het logo van het Buurtschapshuus is in bestelling.
De website www.buurtschapshuus.nl is in beheer van Joke Hiddink en samen met Monique Peperkamp
plaatsen zij informatieve en leuke berichten op FaceBook.
In november is glasvezel (Caiway) aangesloten en is het pinapparaat in gebruik genomen.

Jaaroverzicht
Op 13 januari 2019 vindt de nieuwjaarsreceptie van Heelwegs Belang plaats.
7 maart vindt de receptie en het feest van zangvereniging Gloria plaats ter ere van hun 100 jarig bestaan.
Op 16 maart zijn er onderhoudswerkzaamheden in het kader van NL doet en dit wordt gesponsord door het
Oranjefonds. Gelijktijdig is de landelijke opruimdag van zwerfafval. Leden van Vrouwen van Nu en de
Mannenclub gaan de buurt in gewapend met plasticzakken en grijpers. Na afloop is er koffie en broodjes
voor iedereen.
20 maart doet het Buurtschapshuus dienst als stembureau.
Op 21 maart 2019 houden we de jaarvergadering over 2018. Er zijn 30 personen aanwezig.
23 mei is het stembureau weer geïnstalleerd voor de Europese verkiezingen.
In het voorjaar worden verschillende grote sportwedstrijden op tv uitgezonden, waar we met elkaar op het
grote scherm naar kijken.
Tijdens het School- en volksfeest in juni gaan bestuursleden rond met de collectebus van het Oranjefonds.
Dit is voor de laatste keer, want het Oranjefonds heeft deze landelijke collecte afgeschaft.
In juli is de inmiddels jaarlijkse traditie van de musical als afscheidsfeest van groep 8 van de basisschool de
Meeander.
26 oktober is de goedbezochte zang- en toneelavond georganiseerd door Gloria.
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De basisschool de Meeander heeft met alle leerlingen, ouders en leerkrachten een mooie kerstviering in het
Buurtschapshuus.

Activiteiten
De Activiteitencommissie is erg actief en organiseert een afwisselend programma voor alle leeftijden.
Jeugdhonk regelt ook veel activiteiten, o.a. elke laatste vrijdagavond van de maand. In de schoolvakanties
zijn er knutsel- en spelmomenten met de jeugd.
Er wordt een wandeltocht en een fietstocht uitgezet. Regelmatig wordt een film getoond op het grote
scherm.. Er zijn goedbezochte bloemschikworkshops. Ook zijn er barcompetitie-avonden. De après-ski party
was een geslaagde avond en de Top 2000 café in december was een hoogtepunt.

Nieuwsbrief met activiteiten
Elk kwartaal komt een nieuw activiteitenoverzicht. Deze wordt huis-aan-huis verspreid.

Gebruikers
De naam ouderensoos wordt omgedoopt in seniorenmiddag en vindt vanaf september elke eerste woensdag
van de maand plaats behalve juli en augustus.
De kookgroep verzorgt een paar keer per jaar een heerlijke maaltijd voor 30 personen.
De mannenclub heeft een aantal avonden per seizoen een gevarieerd aanbod van onderwerpen.
De wedstrijden van HSV worden afgesloten in het Buurtschapshuus.
Bij het school- en volksfeest is het Buurtschapshuus onmisbaar.
Dan zijn de vaste gebruikers (twee) wekelijks: de biljartclub, kaarten, koor, toneel, de schietvereniging.
Vrouwen van Nu komen maandelijks bij elkaar. Heelwegs Belang vergadert zeer regelmatig in het
Buurtschapshuus.

Vrijwilligers
De vrijwilligers wordt op 18 mei een lekker buffet van de Radstake aangeboden. Het is een geslaagde avond.
Op 8 november is een overleg met alle vrijwilligers. Op dit overleg geeft het bestuur onder andere aan dat
vanaf 1 januari 2020 een vrijwilligersvergoeding mogelijk is.
De schoonmaakploeg is elke woensdagmorgen binnen en buiten actief bezig. Het Buurtschapshuus ziet er
dan ook altijd tiptop uit. Mankementen worden doorgegeven en zo snel mogelijk weer hersteld.

Tot slot
Mede dankzij de grote inzet van veel vrijwilligers bruist het Buurtschapshuus van leven. Het is een
drukbezette ontmoetingsplek voor de Heelwegse bevolking en heeft met recht bijgedragen aan de
gemeenschapszin en saamhorigheid onderling.
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