Jaarverslag Stichting Buurtschapshuus Heelweg 2021

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 2021 komt het bestuur 5x bij elkaar en vooral in het laatste half jaar is er veel onderling appcontact, mede
door de Coronamaatregelen en besluiten die genomen worden.
In juni neemt Trix de groepsapp “bar/openen en sluiten” over van Inge. Omdat ook de reserveringen via Trix
gaan is dit efficiënt. Het bestuur besluit om dit jaar toch voor de jaarlijkse incasso te gaan om reden van het
inkomstenverlies door de sluiting. Onze dank gaat uit naar alle donateurs.

Jaaroverzicht
Het eerste halfjaar wordt nog volledig gedomineerd door Corona. Er was zelfs een avondklok ingesteld. Het
is juli voordat er weer voorzichtig wordt gepraat over versoepelingen. De eindmusical van basisschool de
Meeander gaat ook dit jaar naar de Radstake.
Dirk brengt ledverlichting aan in de opbergruimte en douches, en brengt verbeteringen aan in de
opbergruimte. De katoenen handdoekenautomaat in de toiletten wordt vervangen door een papieren rol.
We gaan op 31 juli een zomerborrel voor de vrijwilligers organiseren. En dan komt “dansen met Jansen”. Dus
toch maar weer annuleren. Pas na half september gaan de eerste verenigingen weer van start, weliswaar
onder voorwaarden, maar het begin is er. Helaas maar voor enkele weken, want half november laait het
virus weer op en blijft het Buurtschapshuus gesloten tot het einde van het jaar.

Activiteiten
De Activiteitencommissie maakt voor het laatste kwartaal een nieuwsbrief met activiteiten. Het belooft een
gezellig najaar te worden na zo’n lange periode van verplicht thuisblijven. November gaat een actieve maand
worden, met onder andere een vollemaan wandeling. Het school-en volksfeest plant een leuke avond en er
start een groep lince dance op maandagmiddag. De Top2000 wordt voorbereid. Heelwegs Belang
organiseert het sinterklaasfeest. Mooie plannen totdat helaas het Buurtschapshuus weer gesloten wordt en
alle plannen bevriezen.
Jeugdhonk organiseert maandelijks een activiteit, vaak is dat noodgedwongen online. Onze bewondering en
dank gaat uit naar de mensen van Jeugdhonk voor hun creativiteit!

Nieuwsbrief met activiteiten
Er is activiteitenoverzicht in het vierde kwartaal gemaakt. Helaas worden half november alle activiteiten
weer geannuleerd.
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Vrijwilligers
Om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten is op zondagmiddag 24 oktober een gezellige bijeenkomst
met de vrijwilligers. Er zijn ongeveer 30 mensen aanwezig. De middag wordt afgesloten met een kopje soep
en een heerlijk broodje kip van de Radstake.
Om het jaar niet stilletjes af te sluiten wordt een mooie kerstkaart, gemaakt door Inge Schreur, huis-aan-huis
bezorgd.
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