Jaarverslag Stichting Buurtschapshuus Heelweg 2020

Samenstelling Bestuur
Dirk Visser - voorzitter
Gerrit Hoftijzer – penningmeester
Trix Brouwer – secretaris
Inge Schreur – algemeen bestuurslid
Rikie te Beest – ondersteunend penningmeester
Gerard Boenink – algemeen bestuurslid

Organisatie
In 2020 komt het bestuur 9x bij elkaar en 4x in klein comité (voorzitter-penningmeester-secretaris).
In januari heeft Henk Kraan zijn functie als adviserend lid neergelegd.
De planning en reserveringen van de ruimtes in het Buurtschapshuus zijn via Dropbox inzichtelijk voor de
bestuursleden.
Het Café is gezellig gemaakt, er is een mooie ovale tafel en het dressoir geeft een huiselijke uitstraling.
Boven de bar hangt een rek met verlichting en met de mogelijkheid om versieringen aan te brengen,
passend bij het seizoen. Er zijn een aantal schappen met fotolijstjes. Er zijn nog een aantal lege lijsten, het
zou leuk zijn als hier zwart-wit foto’s van de omgeving uit vroegere tijden in komen.
Een paar grote kamerplanten vullen de grote zaal voor kleur en sfeer.
De banier met het logo van het Buurtschapshuus hangt aan de vlaggenmast en op feestdagen waarop
gevlagd mag worden, wappert vrolijk de nationale vlag.
De website www.buurtschapshuus.nl is in beheer van Joke Hiddink en samen met Monique Peperkamp
plaatsen zij leuke en informatieve berichten op FaceBook.

Jaaroverzicht
Financieel gezien staan we er goed voor. In 2019 is het Buurtschapshuus goed bezet geweest met veel
activiteiten, bijeenkomsten en feestjes. Om die reden is besloten om de prijzen van koffie/thee en de
zaalhuur voor Heelwegse verenigingen met ingang van 1 januari 2020 te verlagen. Ook wordt de
mogelijkheid geboden dat vrijwilligers door middel van het invullen van een formulier een bescheiden
vergoeding krijgen.
De vergunning voor bediening op het terras wordt aangevraagd en verleend.
Op 12 januari 2020 vindt de nieuwjaarsreceptie van Heelwegs Belang plaats.
Een primeur voor de Heelweg: danslessen door dansschool Vieberinck uit Aalten. Met 21 koppels start half
januari op zondagavond in een serie van 12 avonden een opfriscursus stijldansen. Niet iedereen is even
bedreven maar gezellig is het zeker.
Eind februari en op 8 maart is de toneeluitvoering in een uitverkocht huis. Het schiettoernooi was gezellig en
een drukke boel. In maart heeft de gemeente een boom naast het Buurtschapshuus gekapt en opgeruimd.
In deze periode is het Buurtschapshuus vrijwel elke avond bezet door een vereniging of een vergadering.
In de weekenden zijn verjaardagsfeestjes gepland. Er komt een leuke film op het grote scherm en wij kijken
gezamenlijk naar een grote sportwedstrijd. Workshops bloemschikken staan gepland en de kookgroep heeft
ook weer het menu samengesteld.
Echter: toen kwam CORONA.
Op 16 maart sloot het Buurtschapshuus zijn deuren, ook voor peuteropvang. Geen jaarvergaderingen meer,
de plannen voor het feest rondom 75 jaar bevrijding in de kast, iedereen zat thuis op afstand van elkaar. Een
heftige en onzekere tijd breekt aan.

Jaarverslag Stichting Buurtschapshuus Heelweg 2020
Omdat de meeste inkomsten nu wegvallen, wordt besloten om toch de jaarlijkse vrijwillige donatie van de
vrienden te incasseren. Heel fijn dat hier begrip voor is en dat een mooi bedrag geïnd wordt.
Gelukkig gaat op 12 mei de peuteropvang weer open. Wanneer de zon schijnt, kan het erg warm worden op
de speelplaats buiten. Daarom wordt een zonnedoek boven de zandbak bevestigd.
In juli is de musical van groep 8 van de basisschool de Meeander naar de Radstake verplaatst.
De ventilatie in het Buurtschapshuus wordt aangepast volgens de huidige normen.
Eind augustus komen er versoepelingen en worden regels vastgesteld waar de verenigingen zich aan moeten
houden. Het protocol staat bij de voordeur. Alle verenigingen en vrijwilligers worden geïnformeerd.
Heel voorzichtig start de kaartclub met tafeltjes ver uit elkaar. Volgens de maatregelen zijn groepen tot 20
personen toegestaan. Dit betekent dat de meeste verenigingen besluiten om voorlopig toch geen
bijeenkomsten te houden. Ook de seniorenmiddag die in oktober is gepland wordt weer geannuleerd.
Begin oktober worden alle bijeenkomsten en vergaderingen weer geannuleerd. De rest van het jaar vinden
geen activiteiten meer plaats. Er staat een kerstboom buiten, maar geen enkele kerstversiering binnen.
Een kerstwens wordt via een mooie flyer, ontworpen door Inge Schreur huis-aan-huis verspreid.

Activiteiten
De Activiteitencommissie is erg actief en heeft een afwisselend programma georganiseerd voor alle
leeftijden. Vanwege corona is dit stil komen te liggen voor de rest van het jaar. Jeugdhonk organiseert elke
laatste vrijdagavond van de maand activiteiten voor de jeugd. Vanaf maart is dit online gedaan. Heel fijn dat
Jeugdhonk naar mogelijkheden zoekt om de jeugd betrokken te houden.

Nieuwsbrief met activiteiten
Er is geen activiteitenoverzicht gemaakt.

Vrijwilligers
In 2020 zijn de vrijwilligers alleen in de eerste periode actief geweest, de schoonmaakploeg is af en toe
geweest.
Samengevat begon 2020 bruisend met veel activiteiten tot half maart. Daarna viel het stil en was het
wachten op betere tijden.
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