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HOOFDSTUK 1 DOELSTELLINGEN 

Inleiding 
Voor u ligt de rapportage van Het Buurtcollectief van 2018, over de maanden januari t/m december Het 
gaat om MARAP 1 (jan t/m juli) en MARAP 2 (jul t/m/ dec). Samen vormen zij het inhoudelijk jaarverslag 
van 2018 Leidraad van deze rapportage waren de afspraken die wij in het werkplan 2018-2019 hebben 
gemaakt. 

Doelstellingen van Het Buurtcollectief 
Het Buurtcollectief functioneert in 2020 voor alle betrokkenen opbouwend en betekenisvol. Dit houdt 
in: 
1. Het levert diensten, kennis en materialen aan de buurthuizen en MFC’s, ter ondersteuning van hun 

dagelijkse taken, gericht op hun doelen en op optimaal functioneren.  
2. Het werkt als organisatie planmatig en systematisch, effectief en efficiënt. 
3. Het werkt naar de buurthuizen en MFC’s kundig, vraaggericht en transparant. 
4. Het heeft een doeltreffende financiële en verantwoordingsrelatie met de gemeente. 
5. Het ondersteunt feitelijk en qua beleving van de ‘afnemers’ effectief en efficiënt bij:  

a. De zorg voor goede randvoorwaarden; 
b. Het zoeken naar financiële mogelijkheden en de kansen voor ondernemerschap; 
c. Het ontwikkelen van plannen en het planmatig werken; 
d. Kennisontwikkeling en informatie over actuele onderwerpen en relevante zaken 
e. Ontwikkeling van de samenwerking, belangenbehartiging en participatiebevordering; 
f. Risico’s die hun voortbestaan in gevaar brengen. 

Doelstellingen van de buurthuizen en MFC’s 
De buurthuizen en multifunctionele centra functioneren in 2020 toekomstbestendig en overeenkomstig 
de behoeften en het karakter van hun buurt of wijk. Dit houdt in:  
1. Zij bieden activiteiten en faciliteiten waar behoefte aan is en die de kwaliteit van leven in hun buurt 

of wijk versterken. In het aanbod streven zij naar het ontwikkelen en uitvoeren van: 

• Activiteiten voor ontmoeting 

• Recreatieve activiteiten 

• Educatieve activiteiten 

• Culturele activiteiten 

• Activiteiten voor beweging en sport  

• Ruimte en faciliteiten voor initiatieven van bewoners  

• Informatieverstrekking, signalering en verwijzing naar professionals 
2. Zij behalen hun doelen wat betreft hun voortbestaan: financieel, organisatorisch, qua huisvesting, 

inhoudelijk en wat betreft de deelname van de diverse bewoners.  
3. Zij werken effectief en efficiënt samen: met bewoners, met vrijwilligers, met elkaar, met de ge-

meente, met organisaties en personen die ‘in huis’ een plek hebben en met andere relevante par-
tijen. 

4. Zij dragen aantoonbaar bij aan de participatie van bewoners met een zekere afstand tot de samen-
leving.  

5. Zij behartigen hun belangen op een opbouwende manier, gericht op duurzaam functioneren als 
buurthuis of MFC in een complexe samenleving. 

6. Zij vragen op een effectieve manier aan Het Buurtcollectief om ondersteuning bij:  
a. De zorg voor goede randvoorwaarden; 
b. Het zoeken naar financiële mogelijkheden en de kansen voor ondernemerschap; 
c. Het ontwikkelen van plannen en het planmatig werken; 
d. Kennisontwikkeling en informatie over actuele onderwerpen; 
e. Ontwikkeling van de samenwerking, belangenbehartiging en participatiebevordering;  
f. Risico’s die hun voortbestaan in gevaar brengen. 
g. Beheer en onderhoud van het vastgoed. 



 

MARAP Het Buurtcollectief – 1e  en 2e halfjaar 2018 –  [JAARVERSLAG 2018] 4 

 

 
HOOFDSTUK 2 ALGEMENE ACTIVITEITEN  
Periode:   1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 

Inleiding 
De algemene activiteiten van Het Buurtcollectief zijn er ook deze periode op gericht om de ondersteu-
ning van alle buurthuizen en MFC’s mogelijk te maken, voor te bereiden, uit te voeren, te evalueren of 
te verbeteren. Doelgebieden zijn: 
1. De organisatie, het beleid en de voorwaarden van de vereniging Het Buurtcollectief zelf; 
2. De inhoudelijke ondersteuning voor de gezamenlijke buurthuizen en MFC’s; 
3. De ondersteuning van de voorwaarden voor de gezamenlijke buurthuizen en MFC’s.  
De lijnen die waren uitgezet in de voorgaande maanden, zijn vanaf september voortgezet. 

Verslag 
Per doelgebied worden de activiteiten omschreven.  
 

Doelgebieden Beschrijving van de activiteiten van Het Buurtcollectief 

1. De organisatie, het 
beleid en de voor-
waarden van de ver-
eniging Het Buurtcol-
lectief zelf 
 
2. De inhoudelijke van 
Het Buurtcollectief 
aan alle buurthuizen 
en MFC’s 
 
3. De ondersteuning 
van de voorwaarden 
voor de gezamenlijke 
buurthuizen en MFC’s 

Januari  
De directeur is vanaf januari weer voltijds aan de gang gegaan. De eerste geza-
menlijke activiteit was de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie in Elto In de eerste 
weken van januari zijn gesprekken gehouden met betrokken bestuursleden en 
functionarissen om een beeld te krijgen van de zaken die hebben gespeeld en 
waar de focus moet komen te liggen. Er werd gezocht naar een nieuwe vrijwil-
lige kantoormedewerker die we in de loop van januari konden verwelkomen. 
Vervolgens is er een inwerkperiode ontwikkeld die we samen hebben doorlo-
pen. Er vond diverse malen afstemmingsoverleg plaats met Cees Pieterse om 
de lopende projecten weer van hem over te nemen. Met Andre Plugge is de af-
gelopen periode over het vastgoedbeheer besproken. In januari kwam het DB 
driemaal bijeen en vergaderde de federatie een maal met elkaar.   
Binnen het Buurtcollectief is een werkgroep actief, die zich bezighoudt met de 
begeleiding van een nieuw aan te treden groep bestuursleden van buurthuis 
De Overzet. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal 
buurthuizen, de directeur en de nieuwe bestuursleden. Het is een goed voor-
beeld van hoe er wordt samengewerkt binnen het collectief.  
 
Februari 
In deze maand is er een kantoorinstructie geschreven om de ondersteuning 
van het bestuur zo goed mogelijk te kunnen invullen. Er vond verder een oriën-
terend gesprek plaats met de beoogd penningmeester die na de jaarvergade-
ring de taak van de huidige moet overnemen. Met de buurthuizen is een plan-
ning gemaakt wanneer de individuele jaarvergaderingen gehouden moeten 
worden. In voorbereiding van de invoering later dit jaar zijn allerlei zaken in het 
kader van de VOG en het vrijwilligersbeleid uitgezocht en op een rijtje gezet. . 
Het DB kwam in totaal driemaal bijeen. De voorzitter en de directeur hadden 
eveneens drie bilaterale gesprekken over de voortgang. 
 
Maart 
In maart is met elkaar gesproken over het jaarverslag van 2017.  
Er is een gesprek geweest met een mogelijk tweede kracht voor kantoor in de 
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persoon van een student die later afhaakte. Daarop werd besloten om de on-
dersteuning vanuit het federatiekantoor met de bestaande vrijwilliger te blij-
ven doen. Op 6 maart is een werkbezoek gebracht aan De Mussen, een buurt-
huis in de Schilderswijk van Den Haag. Doel was om een buurthuis te bezoeken 
dat een goede maatschappelijke functie heeft. Dit bezoek zou als inspiratie 
kunnen dienen voor ontwikkelingen in buurthuis De Beuk.  In maart is er een 
nieuwsbrief gemaakt voor de buurthuizen om de laatste ontwikkelingen te 
communiceren.  
De beoogd penningmeester haakt af en er is gezocht naar een nieuwe kandi-
daat die na enig zoeken werd gevonden.  
In maart is contact gelegd met Felix Rottenberg om informatie over de functie 
van een van onze buurtvoorzieningen voor mensen met geheugenproblemen 
en beginnende dementie volgens het principe van het zo genaamde Odense-
huis. 
Met het oog op verbeteren van de lopende energiecontracten van de buurthui-
zen, is getracht om een afspraak te maken met de portefeuillehouder energie 
van de gemeente die aandeelhouder is van de HVC. Niet gelukt: de verkiezin-
gen maakten dit onmogelijk. In het najaar van 2018 zal er een nieuwe poging 
worden ondernomen. 
 
Er is in maart hard gewerkt aan het verzamelen en het brocheren van het ma-
teriaal voor de jaarvergadering (Agenda, uitnodiging, jaarverslag etc.)  
Alle buurthuizen is verzocht om het checken van hun verzekeringsgegevens en 
het naleven van de clausulevoorwaarden. Er is overleg geweest met het assu-
rantiekantoor om de verzekeringsportefeuille door te nemen van het Buurtcol-
lectief en de aangesloten buurthuizen waarvan de resultaten met de buurthui-
zen zijn besproken. Zo moet er nadere aandacht komen voor de jaarlijkse con-
trole van de blusmiddelen en de vijfjarige keuring van de elektrische installaties 
van de buurthuizen. 
 
De accountant -rapportage over 2017 is met elkaar besproken en gereed ge-
maakt om te delen. Deze rapportage is samen met het jaarverslag, een aanbie-
dingsbrief en een vaststellingsverklaring naar de gemeente gezonden.  
 
Vanuit kantoor heeft men zich ingeschreven voor een bijeenkomst tussen pro-
fessionals in de Visbuurt, en voor een training voor bescherming van persoons-
gegevens (AVG). 
Het DB kwam driemaal bijeen. De federatie vergaderde deze maand in MFC-
West End. In maart is ook de jaarvergadering van MFC Boerderij De Schooten 
bezocht. 
 
De begroting voor het komende verenigingsjaar is klaar en zal tijdens de jaar-
vergadering worden besproken met de leden.  
 
April 
De tijd van de jaarvergaderingen. Veel aandacht is gegaan naar een goede 
voorbereiding van de jaarvergadering waar ook is stilgestaan bij het vertrek 
van onze penningmeester Izaak Korpershoek en van Cees Pieterse die zijn 
werkzaamheden officieel heeft afgerond. De jaarvergadering zelf werd op 3 
april in buurthuis De Beuk gehouden.  
Er is een nieuwe penningmeester aangetreden in de persoon van de heer Tinus 
Keizer. Keizer heeft een financiële achtergrond en is een sociaal bewogen per-
soon. Een goede combinatie voor Het Buurtcollectief.  
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De directeur is voor een promotioneel artikel ten behoeve van de buurthuizen 
en het Buurtcollectief geïnterviewd door het Helders Weekblad.  
 
In april is gesproken met een van onze adviseurs Rolf Oosterbaan met de vraag 
om vertrouwenspersoon te worden van de binnen Het Buurtcollectief werk-
zame vrijwilligers. Oosterbaan was tot zijn pensioen directeur van de landelijke 
brancheorganisatie van speeltuinen NUSO. Hij werd tijdens dit gesprek ook ge-
polst voor een rol in een werkgroep die de haalbaarheid voor een buurthuis-
functie voor mensen met geheugenklachten en beginnende dementie moet 
gaan onderzoeken. Een zogenaamd Odensehuis. 
Rolf Oosterbaan diverse werkplannen gemaild die betrekking hebben op zijn 
komende functie van vertrouwenspersoon en op het Odense-project. 
 
In het licht van te nemen acties ten behoeve van de verzekeringsportefeuille 
zijn er verschillende acties genomen. De jaarlijkse controle van de blusmidde-
len is met het uitvoerend bedrijf besproken en gestroomlijnd en met de advi-
seur Dirk Dral is de keuring van de elektrische installaties van de buurthuizen 
besproken. Hij zal met een voorstal komen. 
 
Met oog op de naderende AVG wet waaraan ook alle buurthuizen moeten vol-
doen is er een training gevolgd over de toepassing van deze wet. Het materiaal 
is met de buurthuizen besproken en doorgezonden. Besloten is om nog voor de 
vakantie dezelfde training met alle buurthuizen te doorlopen.   
Voor de verdere stroomlijning van rapportage, verslaglegging, agendabeheer 
en actiepunten, is een abonnement genomen op een CRM-systeem. 
 
Op 19 april vond in de Maranathakerk overleg plaats met de partners die in de 
Visbuurt actief zijn. Later die maand werd in de Viskom tijdens de jaarvergade-
ring afscheid genomen van hun voorzitter Toon van der Kamp. Later deze 
maand werd ook de jaarvergadering van MFC West End bijgewoond. 
Met de penningmeester van Het Buurtcollectief werden de lijnen voor 2018 
besproken en is een begin gemaakt met het opschonen van ons archief.  
 
Besloten is om vanwege de problemen met de websitehosting de site dit na-
jaar te verplaatsen naar een andere provider. Willem Schaapkens van Het 
Dorpshuis zegt toe om dit najaar met een voorstel te komen. 
 
Het DB vergaderde driemaal deze maand. Al deze vergaderingen zijn terdege 
voorbereid. 
 
Mei  
Op 8 mei is er een thema-avond over de AVG gegeven in buurthuis De Overzet 
De avond was zo ingericht, dat de deelnemers heel op hun eigen buurthuis ge-
richte vragen konden stellen. Na deze avond zorgden wij ervoor dat de tools 
om er ook echt mee aan de slag te kunnen, onder de deelnemers werd ver-
spreid.  
Op kantoor werd een begin gemaakt om in het kader van de AVG het archief 
verder op te schonen.  
 
In deze maand tekenden we, net zoals alle andere maatschappelijke organisa-
ties de intentieverklaring om samen een vuist te maken tegen eenzaamheid. 
Ook de netwerkkaart en de monitor van de GGD zijn ingevuld waardoor ook 
daar zicht is ontstaan op de mogelijkheden van de individuele buurthuizen. 
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Met oog op de deskundigheidsbevordering 2019 voor de buurthuizen zijn of-
fertes opgevraagd over EHBO; Kinder- EHBO en SVH. Deze zullen in een prakti-
sche aanvraag worden verwerkt, waarna deze naar de gemeente kan. 
Voor het draagvlak onder de vrijwilligers van de buurthuizen om te werken met 
de VOG, is er een PowerPointpresentatie gemaakt die inmiddels op 4 bijeen-
komsten is gegeven, te weten De federatievergadering, en de vrijwilligers-bij-
eenkomsten van ’t Wijkhuis, en ’t Kraaiennest. 
 
Ook deze maand kwam het DB bijeen: in totaal tweemaal. Deze overleggen vin-
den plaats naast de bilaterale overleggen met de directeur.  
 
Juni  
Deze maand is gewerkt aan het VOG-dossier. Hiervoor zijn alle protocollen te-
gen en documenten tegen het licht gehouden, en is er een behandelvoorstel 
gemaakt voor de federatie. Een en ander is in een PowerPointpresentatie ver-
vat en in de federatievergadering met elkaar besproken. 
Afgesproken is, om de documenten onverkort vast te stellen zodat er concrete 
acties kunnen worden genomen richting de instantie die de VOG afgeeft.  
Dan volgt dit jaar nog een plenaire bespreking waarbij alle documenten nog 
eens tegen het licht kunnen worden gehouden en geamendeerd kunnen wor-
den. 
 
Vervolgens is er E-herkenning aangevraagd en is de aanvraag om als federatie 
met haar leden in aanmerking te mogen komen voor gratis VOG doorgespeeld 
aan het ministerie van Veiligheid en Justitie.  
In juni is in MFC West End een thema-avond gehouden over het werven van 
fondsen om hiermee de buurthuizen meer tools te tegen om zelf hiermee aan 
de slag te kunnen, voor zover men hierbij geen gebruik wil maken van de on-
dersteuning van Het Buurtcollectief.  
 
De buurthuizen is gevraagd om met oog op het vaststellen van de protocollen 
voor de VOG met vragen te komen die aan specialisten kunnen worden voorge-
legd.  
Ook is hen gevraagd adressenlijsten op te sturen zodat we in september kun-
nen beginnen met de aanvraag van VOG’s.  
Verder hebben we in deze maand de themabijeenkomst over Eenzaamheid bij-
gewoond in ’t Wijkhuis en onze organisatie aangemeld voor train de trainer. 
 
Juli 
Vakantiemaand. Begonnen met het inscannen van het historisch archief waar-
door in de loop van de tijd een groot gedeelte irrelevante stukken kan worden 
verwijderd. 

 Sinds begin dit jaar is ook een werkgroep actief die zich bezighoudt met het be-
geleiden van het nieuwe bestuur van buurthuis De Overzet. Deze werkgroep 
die bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal buurthuizen en de direc-
teur, is een goed voorbeeld van samenwerking en ondersteuning vanuit de fe-
deratie. Doel is een gezonde exploitatie van het buurthuis 

 Augustus 
Augustus is ook de maand van de MARAP waarvan de verschillende versies 
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worden besproken. Deze maand is een begin gemaakt met de gezamenlijke be-
stemming van de gelden vanuit het Jan Overzetfonds. De verenigingen is om 
ideeën gevraagd die aansluiten bij de doelen van dit fonds. Met de vertegen-
woordiger van Alzheimer Nederland wordt informatie ingewonnen over de so-
ciale kaart met betrekking tot voorzieningen die zich bezighouden met demen-
tie.  
 
September 
Deze maand wordt het geld van het Jan Overzetfonds bestemd aan een drietal 
goede doelen die zijn aangedragen door de buurthuizen en de bescherm-
vrouwe van dit fonds, mevrouw Mary Overzet. Uiteindelijk viel de keuze op de 
volgende doelen: een bijdrage aan de lokale afdeling van het KBO, een ver-
zorgd dagje uit voor ouderen en eenzamen door buurthuis ’t Kraaiennest en 
een bijdrage aan de aanschaf van tuinmeubilair voor mensen die de dagbeste-
ding in Den Koogh bezoeken. De bedragen werden tijdens twee georgani-
seerde bijeenkomsten op 6 en 12 september op feestelijke wijze overhandigd. 
 
De verzekering wil in verband met de polisvoorwaarden van de opstalverzeke-
ring beschikken over digitale plattegronden. Een aantal waarover wij niet be-
schikten konden alsnog worden gereproduceerd en gedigitaliseerd.  
 
Er werden voorbereidingen getroffen om de website te verhuizen naar een an-
dere provider en onder te brengen bij een stabiele partij. Dat had wel tot ge-
volg dat we zelf een nieuwe website moesten bouwen die meer aansloot bij 
wat wij als passend en nuttig beschouwden.  
 
Tijdens de federatievergadering van deze maand werd door de werkgroep die 
zich bezighoudt de activiteiten rondom de dementievriendelijke gemeente nog 
eens onderstreept dat het belangrijk is dat de buurthuizen daarin hun rol ver-
vullen. Geconstateerd moet worden dat bijvoorbeeld de signaalfunctie voor de 
buurthuizen door ambassadeurs wellicht te hoog gegrepen is en het vooral 
gaat om het open blijven staan voor mensen die ouder worden en als gevolg 
daarvan vaak ook kwetsbaar zijn. Niet uitsluiten maar insluiten.  
 
Met de assuradeur worden allerlei acties uitgezet om het verzekeringspakket 
van buurtverenigingen en van de vastgoedpoot minutieus door te vlooien en te 
bespreken en om te zetten in een verzekeringspakket dat geheel up to date is.  
 
Buurthuis De Overzet geeft aan geen heil meer te zien aan het continueren van 
de vereniging. Ook dit bestuur geeft aan dat men er alles aan heeft gedaan om 
het tij te keren. Er vindt overleg plaats met het Buurtcollectief en de Vastgoed-
stichting met betrekking tot de gevolgen van het opheffen van de buurtvereni-
ging. Het moet echter zorgvuldig gebeuren. 
 
Het Odenseproject vraagt om wat concrete stappen. Besloten is om een erva-
ren Odense-architect naar drie van onze gebouwen te laten kijken en om ad-
vies te vragen met betrekking tot de ontwikkeling van een dergelijke voorzie-
ning. Vooralsnog wordt gedacht aan De Overzet, De Beuk en de Boerderij. Na 
onderzoekt wordt de voorkeur uitgesproken voor de Boerderij, vervolgens De 
Beuk en als laatste de Overzet.  
 
Het structureel onderhoud van de gebouwen houdt de gemoederen al geruime 
tijd bezig. Insteek is dat het groot-onderhoud van de gebouwen onbetaalbaar 
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dreigt te worden. In september vond een eerste onderhoud plaats tussen de 
directeur en voorzitters van Federatie het Buurtcollectief en Stichting Vastgoed 
Het Buurtcollectief met de accountant en financieel adviseur. Hieruit rolden 
een drietal bespreekmogelijkheden hoe om te gaan met de toekomst van de 
gebouwen. Afgesproken is om deze voor te leggen aan de belastingdienst om 
de drie scenario’s eerst aan het bestuur van de beheersstichting voort te leg-
gen.  
 
Oktober 
Oktober ziet de website die we hebben gemaakt, na een aantal revisies het le-
venslicht. Voor het eerst vergadert de Federatie in de Maranathakerk. De Vis-
kom heeft een nieuw bestuur. Deze gehele maand zijn er voorbereidende 
werkzaamheden voor het aanvragen van de VOG. De technische procedure die 
het ministerie van Veiligheid en Justitie voorschrijft is doorlopen. We maken 
een procesbeschrijving om het aanvragen namens alle verenigingen zo goed 
mogelijk te kunnen doen.  
 
Het Buurtcollectief zal voor het komende jaar een stagiaire op kantoor krijgen. 
Deze maand gaat de website na een maand van proefdraaien “live”. Er wordt 
aan de hand van door de buurthuizen geleverde informatie een start gemaakt 
met het aanvragen van VOG-verklaringen. Meteen was duidelijk dat dit van-
wege ze complexiteit en de een langdurige exercitie zou gaan worden. 
 
November 
Cees Pieterse is benaderd om met oog op de te realiseren projecten van buurt-
huis De Beuk/Piet Hein projectleider te worden van het deel wat een eetgele-
genheid zou moeten worden.  
Het dagelijks bestuur maakt kennis met de nieuwe wethouder en portefeuille-
houder buurthuizen, Tjitske Biersteker. Zij heeft aan de focus de komende ja-
ren te leggen op een wijk- en buurtgerichte aanpak. Dit betekent mogelijk 
nieuwe uitdagingen voor de buurthuizen. De eerste focus ligt op een aantal ge-
bieden, waaronder de Visbuurt.  
Ook deze maand vindt ondersteuning plaats om zo goed als mogelijk de buurt-
vereniging De Overzet op te kunnen heffen en de zakelijke aspecten te kunnen 
afronden.  
Er vinden verdere werkzaamheden plaats ten aanzien van de VOG aanvragen.  
Onze kantoormedewerker Annemieke heeft een baan gekregen, zodat we op-
nieuw op zoek moeten naar vrijwillige ondersteuning. Besloten wordt dat dit 
een actie wordt die we komend jaar met ’t Wijkhuis gaan oppakken. We zitten 
in EEN gebouw en kunnen mogelijk op dit gebied samenwerken. We zijn het er-
over eens dat we vooral ondersteuning moeten zoeken bij praktische zaken.  
In november werden in het kader van duurzame energie voor de buurthuizen, 
contacten gelegd met het bestuur van molenvereniging De Eendragt om moge-
lijk in de buurthuizen te kunnen investeren. Afgesproken is dat er mogelijk dit 
jaar nog een gesprek plaats zal vinden met de vertegenwoordigers van onze 
vastgoedstichting. 
 
December 
De zaken van 2018 worden afgerond. Ook deze maand weer verschillende 
VOG-acties.  
 
In het verslagjaar kwam het DB van Buurtcollectief 24 maal bijeen en de nodige 
keren bilateraal. De federatie Het Buurtcollectief kwam 8 maal bijeen. 
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0 HET BUURTCOLLECTIEF ODENSEPROJECT 

MAATSCHAPPELIJKE VERBINDING 
Het Buurtcollectief stimuleert samen met de aangesloten leden de weg van de maatschappelijke verbin-
ding die enerzijds aansluiten bij het gemeentelijk beleid en anderzijds bij de ontwikkelingen binnen onze 
samenleving, zoals de toename van het aantal mensen met dementie en het aantal mensen dat een-
zaam is. Door samen te zoeken naar goede randvoorwaarden, kan het voortbestaan van de individuele 
buurthuizen op een goede manier worden geborgd. 

DE BEUK 

Een aantal projecten is voor dit doel in eerste instantie verbonden aan buurthuis De Beuk (Piet Hein). 
Directe aanleiding hiervoor waren twee rapportages: De resultaten van de gemeentelijke Enquête Van 
Galenbuurt 2015 en de Conceptvisie Van Galen 2015 waarin onder meer gepleit wordt voor vergroting 
van de centrumfunctie van het Buurthuis.  
 
Voordat het buurthuis daadwerkelijk deze functie zal kunnen vervullen, is het nodig dat er een plan 
komt hoe dit te realiseren. In de periode 2016 en 2017 is getracht om in werkgroepverband samen met 
de buurt een plan te maken.  In 20128 is uiteindelijk gekozen is voor een stapsgewijze benadering, waar-
bij het renoveren van het gebouw en het analoog hieraan ontwikkelen van nieuwe activiteiten, twee be-
langrijke uitgangspunten zijn. De in 2018 genomen stappen zijn beschreven in hoofdstuk 3 (pagina 13) 
van deze rapportage. 
 
Voor welke richting ook wordt gekozen, een ingrijpende verbouwing van gebouw de Beuk is onontbeer-
lijk. Het gaat dan zowel om het wegwerken van achterstallig onderhoud, als om het aantrekkelijk en 
functioneel maken van het gebouw. Omdat we zelf dat geld niet hebben, zal een beroep moeten wor-
den gedaan op ondersteuning van fondsen. En die fourneren alleen geld, als er een goed onderliggend 
inhoudelijk plan is. Bij de ontwikkelingen met betrekking tot de Beuk zijn we uitgegaan van activiteiten 
met een maatschappelijke meerwaarde en van kostendragers. Beiden moeten ervoor zorgen dat fond-
sen toeschietelijker worden. Duidelijk was wel, dat renovatie in een keer vermoedelijk niet zal lukken. 
Het plan zal in fases moeten worden geknipt en mogelijk een periode van meerdere jaren beslaan. 
 

ODENSEHUIS 
Het Odensehuis, een inloopcentrum voor mensen met (beginnende) dementie/geheugen-
klachten en voor hun familie en vrienden, zou een mooie mogelijkheid zijn om de Beuk een 
goede inhoud te kunnen geven. Bij dit plan, waarbij het Odensehuis een zelfstandige eenheid 
is binnen hetzelfde gebouw als het buurthuis, is de rol van het buurthuis vooral een facilite-
rende. De nog te bouwen organisatie rondom het Odensehuis zal zelf zorgdragen voor goede 
randvoorwaarden waaronder men kan functioneren. Het Odensehuis is in kern een organisatie 
waarbij de deelnemers zelf met elkaar zaken regelen. Vanaf maart 2018 hebben we samen een 
aantal acties genomen die moeten leiden tot de komst van een Odensehuis binnen de ge-
meentegrenzen voor Den Helder enerzijds, en het vergroten van de functies van de Beuk an-
derzijds. Een kleine opsomming van de genomen stappen. 
 
APRIL 
Gesproken met Felix Rottenberg, voorzitter Odensehuis Amsterdam-Zuid.  
Er is gezocht naar een projectleider die ons kan helpen bij alle verdere ontwikkelingen. Die is 
gevonden in de persoon van Rolf Oosterbaan. 
De initiatiefgroep is samengesteld die uiteindelijk is uitgegroeid tot een groep van zes perso-
nen.  
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MEI 
In mei vindt de startbijeenkomst plaats van de initiatiefgroep. 
Hetty Welschen wordt als ondersteunend adviseur vanuit de landelijke koepel van Odensehui-
zen aan de werkgroep toegevoegd. 
De eerste plannen krijgen vorm. Deze plannen dienen als basis voor een startdocument.   
 
JUNI 
Er wordt verder gesleuteld aan de documenten . Hetty doet een voorzet en die wordt door de 
werkgroep vertaald naar de Helderse situatie. 
 
JULI 
Odensehuis Amsterdam-Zuid wordt bezocht door de leden van de werkgroep. 
 
AUGUSTUS 
De cijfers van de Helderse situatie worden in beeld gebracht.  
Er wordt druk geschreven aan het eerste plan. Besloten wordt dat het plan meteen een actie-
plan wordt. We willen de snelheid erin houden.  
Vooralsnog wordt besloten niet eerder ruchtbaarheid te geven aan het Odensehuis, dan het 
moment waarop we klaar zijn met ons plan. 
Er wordt contact gelegd met de vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland.  
 
SEPTEMBER 
het echte startdocument krijgt zijn vorm. 
Er is contact met de Odense architect om te kijken of een van de beoogde locaties in aanmer-
king kan komen.  
Tijdens een bezoek aan Den Helder, wordt de architect rondgeleid in De Beuk, De Overzet en 
MFC De Boerderij. De Overzet kan in feite zo worden betrokken, terwijl de andere gebouwen 
geschikt gemaakt moeten worden.  
De architect geeft aan dat alle gebouwen in aanmerking komen. We schuiven de beslissing 
over de gebouwen nog even voor ons uit. 
 
OKTOBER 
We bezoeken een werkconferentie van de landelijke koepel van Odensehuizen om onszelf een 
beeld te vormen van de organisatie en de mogelijkheden voor ons initiatief.  
De eerste begroting ziet het levenslicht en wordt tijdens verschillende bijeenkomsten aange-
past.  
Er worden voorbeeldstatuten opgevraagd.  
Er wordt gezocht naar bestuursleden van de stichting die nog moet worden opgericht. Die-
zelfde zoektocht is nodig omdat we ook ambassadeurs willen hebben die ons plan ondersteu-
nen. 
 
NOVEMBER 
Het werkplan wordt opnieuw besproken en verder aangepast. 
De domeinnaam www.odensehuisdenhelder.nl wordt geregistreerd.  
We worden lid van het landelijk platform Odensehuizen. 
De eerste versie van het Odenseboek ziet het levenslicht, met daarin de namen van de beoogd 
bestuursleden en van de ambassadeurs. 
 

http://www.odensehuisdenhelder.nl/
http://www.odensehuisdenhelder.nl/
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DECEMBER 
Het Odenseboek wordt verschillende keren grafisch en inhoudelijk aangepast. 
Felix Rottenberg schrijft het voorwoord. 
We hebben de te nemen acties voor de komende periode in een ambitieuze tijdlijn gezet.  
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0 HET BUURTCOLLECTIEF VASTGOEDBEHEER 

 
Een belangrijke vorm van directe en indirecte ondersteuning is het beheer van het Vastgoed. 
Het gebouw is een belangrijke randvoorwaarden om als buurthuis te kunnen blijven functione-
ren. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het beschikbare budget niet toereikend is 
voor het geplande groot-onderhoud. Dat betekent overigens niet dat er niet voor de gebou-
wen is gezorgd. Een opsomming van de door ons genomen acties: 
 
20180221 Voorstel Beuk financiële ondersteuning architect gemaakt en verspreid 
20180228 Uitnodiging bijwonen bespreking energiegroep MFC West End gemaakt 
 
20180307 Voorstel ELTO lekkage tuinkamer gemaakt en gemaild 
20180308 Bestuursvergadering Vastgoed 
20180312 Polsen nieuwe penningmeester voor Stichting Vastgoed 
20180313 Afspraak maken met voorzitter Vastgoed en beoogd penningmeester 
20180319 Diverse facturen gekopieerd en naar de penningmeester 
20180319 ELTO laten weten dat lekkage en zijkant worden opgepakt door Vastgoed 
20180319 De beoogd penningmeester trekt zich terug. 
20180320 Voorzitter Buurtcollectief en Voorzitter Vastgoed: nieuwe kandidaat voorgesteld. 
20180320 Afstemming Ton op ’t Ende (vastgoed) deelname energiegroep MFC West End 
20180320 Facturen KONE en liftinstallatie Boerderij >> penningmeester 
20180320 Afstemmingsafspraak Architect beoordelen offerte toilet ELTO 
20180328 Brigitte Jacobs (vastgoed) de offertes van Bakkenes laten beoordelen op kantoor architect.  
20180328 Afspraken: overleg met Dozy, schets en andere offerte en voorstel op basis van lager budget 
en zelfwerkzaamheid. 
20180328 Jan Smit (voorzitter ELTO) op de hoogte gebracht.  
20180328 Nogmaals lekkage in de tuinkamer geconstateerd. Foto’s gemaakt en doorgemaild. 
 
20180403 Afspraak maken met Dirk Dral (adviseur) en Marc van Erp over de keuring van de installaties. 
20180409 Mark van Erp: gesprek over gecoördineerde blusmiddelen controle voor de verzekering 
20180409 Verzoek van MFC West End aan Vastgoed om het mogen plaatsen van zonnepanelen op het 
dak.  
20180411 Dirk Dral overleg over periodieke keuring elektrische installaties 
20180413 Terugkoppeling Dirk Dral >> offerte keuring 7 gebouwen.  
20180413 Terugkoppeling Dirk Dral over keuring MFC’s in eigendom van WSDH 
20180413 Ron Versteeg (MFC West End) muursonde voor spouwmuur beoordeling  
20180414 Mark van Erp: certificaten blusmiddelen binnen  
20180417 René Knuppe (MFC West End) over subsidie verordening Rijk zonnepanelen 
20180418 Afspraak gemaakt >> Dirk Dral en René Knuppe 
20180418 Mailverkeer Jan Smit en Ton op ’t Ende  (tuinkamer) 
20180418 Mailverkeer Brigitte Jacobs over Dozy/toiletgroep ELTO 
20180430 Vragen Kraaiennest over Vastgoed / erfpacht voorgelegd aan bestuur 
 
20180501 Vragen Kraaiennest: informatie vergaard en antwoord gegeven aan penningmeester Kraaien-
nest.  
20180501 Vraag aan Edith van de Does over huurachterstand van twee verenigingen.  
20180502 Offerte Dirk Dral keuring technische installaties. Advies voorbereid voor Vastgoed. Dirk geant-
woord. 
20180502 KONE: factuur binnen klopt niet met offerte Boerderij. Uitzoeken ingepland 
20180503 Vastgoed vergadering 
20180503 Besproken: verzekeringsportefeuille doornemen met bestuur Vastgoed. 
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20180507 KONE-zaken lift Boerderij 
20180507 Dirk Dral: opdrachtbevestiging keuring technische installaties 
20180507 Twee buurthuizen: rappel huurachterstand 
20180507 Architect en voorzitter De Beuk: ruimtelijk onderzoek de Beuk 
20180520 Terugkoppeling over verloop project toilet Elto (Dozy) 
20180522 KONE-dossier samengesteld en overgedragen aan secretaris Vastgoed 
20180522 Herinnering waterschapsbelasting naar de penningmeester 
20180523 Verslag vergadering 3 mei gemaakt 
20180805 De eerste drie keuringsrapporten gemaild en besproken 
 
20180904 Afspraak kunnen maken met Jeen Bijma van Mee&deWering voor deelname aan werkgroep 
ELTO. 
 
20180917 Overleg met Jan Smit (ELTO) en Jeen Bijma over een plan van aanpak toiletgroep ELTO. 
20180918 Bart van Maaren (Hakpro) gesproken over offerte renovatie keuken 
20180918 Jan Smit en Jeen Bijma: dossier keuken en toiletgroep update met informatie 
20180918 In behandeling: Bart van Maaren (Technische tekening) Offerte installatiebedrijf en Tegelzet-
ter  
20180820 Factuur onderhoud brandmeldinstallatie MFC de Boerderij betaalbaar gesteld 
20180821 Vraag van MFC West End over kosten onderhoud technische installatie geagendeerd voor 
Vastgoed 
21080828 Vergadering Vastgoed 
20180829 Keuringsrapporten doormailen aan vastgoedleden 
20180829 Ton op 't Ende vragen om daar zaken uit te lichten die Vastgoed gaat betalen 
20180829 Stef Bouma (VeiligKeur) mailen omtrent vervolgacties keuringsrapporten 
20180829 Factuur Heatservice (IZ MFC de Boerderij) aan Tinus gemaild en gevraagd om na te kijken 
20180829 Daan Meijer gemaild met vraag gezamenlijke actie Rob Schouten (accountant) 
20180829 Antwoord Dirk Wardenaar  (Noordstad) op waardebepaling buurthuizen 
 
20180911 Opgepakt: waardebepaling Buurthuizen nadere acties rondom 3 oktober 
20180911 Opgepakt: keuring MFC de Boerderij, Overzet, Kraaiennest en Viskom 
20180911 Ton op 't Ende: verzoek om uitsplitsen kosten werkzaamheden keuringsrapporten 
20180911 Architect rappel tekening De Overzet.  
20180924 Definitieve afspraak waardebepalingen buurthuizen met Noordstad en Vastgoed (Daan 
Meijer) 
20190925 Overleg tussen Vastgoed en DB en de Overzet omtrent toekomst gebouw 
20180928 Daan Meijer, Nico Bais en Rob Schouten (gebouwen) afspraak op kantoor OmnyAcc 
 
20181002 Op verschillende momenten Rob Schouten voorzien van informatie (gebouwen, WOZ, taxa-
ties etc.) 
20181021 Rapportage Dral en Veilig Keur MFC de Boerderij, Kraaiennest, Overzet en Viskom ontvangen, 
ingeboekt, geprint 
20181021 Afspraak met Dirk Dral gemaakt ter bespreking 
20181021 Mark van Erp offerte gevraagd voor noodverlichting Viskom 
20181024 Vergadering Stichting Vastgoed 
 
20181101 Dirk Dral: offerte ENW Elto keuken (n.a.v. technische tekening) 
20181114 Jan Smit bijgepraat over offerte traject. Tekening akkoord, Offerte Taylor loopt. 
20181115 Frank Angevare: R&F plafond offerte afspraak gemaakt (keuken Elto) 
20181115 Jos Laan: afspraak gemaakt inmeten tegelwerk Keuken ELTO en offerte 
20181104 Daan Meijer en Andre Plugge namens Vastgoed naar Noordstad waardebepalingen. 
20181101 Dirk Dral offerte werkzaamheden n.a.v. rapportage Veilig Keur 
20181106 mail over oplossen problemen met technische installaties NEN1010 
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20181120 Zaken omtrent gebouwbeheer aan de gemeente gemaild (Judith Koning) 
20181127 SVB Gemeente factuur OZB-Riool ELTO 
20181126 SVG J&B Facilitair sloten Overzet 
20181125 SVG Van Erp brandbeveiliging over noodverlichting Viskom 
20181121 SVG KONE over liftinstallatie MFC de Boerderij 
20181121 Heatservice: uitleg over ketel II De Beuk 
20181121 Heatservice: verzoek om offerte voor vervanging Ketel II 
20181124 Heatservice: offerte vervanging ketel 
20181128 Federatievergadering: afspraak over gevolgen NEN1010 keuring technische installaties 
20181129 Oriënterend gesprek met Eljo Vos (molenverenging De Eendragt) over mogelijkheden zonne-
panelen. 
 
20181203 Advies van Ton op 't Ende omtrent uitsplitsing offerte ketel 
20181203 Heatservice: verzoek om aanpassing offerte. 
20181203 Keuring van 4 installaties aan Veilig Keur betaalbaar gesteld                                                   
20181206 Afspraak Rob Schouten (accountant) over dossier gebouwen 
20181203 Dirk Wardenaar (Noordstad)gemaild: opstal of huurdersbelang ELTO 
20181203 Certificaatsleutels plus certificaat op kantoor gebracht door Reinier de Vries (Overzet) 
20181204 Aanpassing offerte Heatservice besproken met Ton op ’t Ende. 
20181204 Opdracht Heatservice vervanging ketel ! De Beuk                                                      
20181205 Vraag aan WSDH over dak MFC de Boerderij 
20181205 Vraag en opdracht aan Mark van Erp: nazien nola's (plus keuring) 
20181205 Factuur Taylor: Boerderij storing meldingsinstallatie is opgelost. Factuur naar Tinus       101,40 
20181205 Inplannen en bespreken (13-12) keuring van bliksembeveiliging (MFC de Boerderij) 
20181205 Inplannen en bespreken (13-12) Rapporten Taylor opnieuw bespreken (wat is er opgelost en 
wat niet) 
20181205 Inplannen en bespreken (13-12) Onderhoudsplannen voor de gemeente actualiseren 
20181205 Inplannen en bespreken (13-12) Herbestemming Overzet en document voor KvK over schul-
den 
20181206 Gesprek met Rob Schouten over de mogelijkheden vervreemding van gebouwen  
20181207 Verschillende stukken gemaild aan Rob Schouten (onderhoudsplannen) en aan Daan Meijer 
(statuten)  
20181207 Bevestiging opdracht Heatservice ketel I de Beuk: start 14 december dit doorgespeeld aan 
Frank Angevare (Beuk) 
20181212 Dakgoten MFC de Boerderij. Vraag aan Ton op 't Ende plus terugkoppeling      
20181212 Bladeren overlast dakgoot. Wie betaalt dit? Vraag aan Ton op ‘t Ende 
20181212 Terugkoppeling aan MFC de Boerderij over de vraag dakgoot. (Januari rappel)    
20181213 Vastgoedvergadering 
20181214 Terugkoppeling Eljo Vos (molenvereniging de Eendragt) over zonnepanelen 
20181217 Ton op 't Ende over verzekering opstal Pandje 
20181217 Terugkoppeling gemeente over onderhoudsplannen 
20181217 Mail aan Vastgoed over dossier dak MFC West End     
20181218 Bespreking verbouwing ELTO.      
20181218 Afspraak gemeente gemaakt voor het bespreken van onderhoudsplannen (Ton, Daan en ik) 
20181219 Afspraak met Brigitte Jacobs over het project keuken en toiletgroep Pandje                                
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HOOFDSTUK 3 VERSLAG PER BUURT OF WIJK 
Periode:   1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 

Opbouw 
De verslagen zijn opgebouwd aan de hand van de volgende doelgebieden: 
a. De zorg voor goede randvoorwaarden 
b. Het zoeken naar financiële mogelijkheden en kansen voor ondernemerschap 
c. Het ontwikkelen van plannen en planmatig werken 
d. Kennisontwikkeling en informatie over actuele onderwerpen1 
e. Ontwikkeling van de samenwerking, belangenbehartiging en participatiebevordering  
f. Toekomstgerichtheid en risico’s die het voortbestaan bedreigen 
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1 Buurtvereniging ‘t Kraaiennest Stad Binnen de Linie 

 
 

Doelgebied Beschrijving van de ondersteuning van Het Buurtcollectief 

a. De zorg voor goede 
randvoorwaarden 

• Geholpen bij het uitzoeken van een aantal financiële kwesties waar-
onder de erfpacht.  

• Rapport keuring blusmiddelen doorgemaild.  

• Lezing VOG aan de vrijwilligers gegeven (4/6) 

• Diverse zaken met oog op gebied van gebouwbeheer geregeld en 
uitgezocht.  

• Verzekeringen nagekeken en aangepast.  
Technische installatie laten keuren. 

b. Het zoeken naar  
Financiële mogelijkhe-
den en kansen voor on-
dernemerschap 

’t Kraaiennest heeft zelf naar de middelen gezocht om de toiletgroep te kun-
nen opknappen. Ook de kleine zaal en de hal hebben een opknapbeurt ge-
kregen. 

c. Het ontwikkelen van 
plannen en planmatig 
werken 

  

d. Kennisontwikkeling en 
informatie over actuele 
onderwerpen 

De VOG en de AVG zijn uitgebreid aan bod geweest. 

e. Ontwikkeling van de 
samenwerking, belan-
genbehartiging en par-
ticipatiebevordering 

• Op 29 januari is tijdens een bestuursvergadering het nut en de 
noodzaak van de doeleindenmatrix uitgelegd en besproken, waarbij 
ook de gezamenlijkheid van de federatie aan de orde kwam. 

• Ook zijn vrijwilligerscontracten aan de orde gesteld en is gesproken 
over de AVG. (Najaar) 

• De jaarvergadering van ’t Kraaiennest bijgewoond (12/4) 

• Uitreiking van geld vanuit het Jan Overzetfonds: een deel bestemd 
voor de lokale afdeling van het KBO en een deel voor een uitje voor 
ouderen en eenzamen die rondom ’t Kraaiennest wonen. Het uitje 
vond in november plaats.  

f. Risico’s die het voort-
bestaan bedreigen 

Men heeft veel plannen en wil veel doen met bijvoorbeeld de GGZ-cliënten 
die er wonen. Men mist de vrijwilligers om dit goed te kunnen oppakken en 
te kunnen begeleiden. De GGZ zelf laat het op dat gebied een beetje afwe-
ten. Daarbij kan nadere ondersteuning plaatsvinden.  
De relatie met het aanpalende jeugdhonk is er eentje van elkaar gedogen ge-
worden. Het is uitermate vervelend dat dit honk zich niet louter richt op de 
eigen doelgroep, maar ook die van ’t Kraaiennest. Overleg tussen partijen 
lukt eigenlijk niet meer. Mogelijk kunnen we dit najaar helpen doordat de 
andere partij (De Wering) nieuwe leiding heeft. 
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2 Buurtver. Piet Hein / Buurthuis De Beuk Van Galenbuurt 

 
 

Doelgebied Beschrijving van de ondersteuning van Het Buurtcollectief 

a. De zorg voor goede 
randvoorwaarden 

De Beuk ziet in de ontwikkeling van de eigen organisatie naar een wat 
meer buurtgericht geheel een enorme uitdaging. Sinds een jaar is er een 
werkgroep aan de gang die zich vooral heeft gericht op een aantal punten 
die in het rapport over de Van Galenbuurt zijn genoemd. Het buurthuis is 
een aantal keren gebruikt als uitvalsbasis, maar waar het voornamelijk om 
gaat is een goed plan om het gebouw in stand te kunnen houden.   
We hebben het afgelopen jaar verschillende zaken mogen regelen met be-
trekking tot: 

• Gebouwbeheer (onderhoud, brandveiligheid, keuring installatie) 

• VOG 

• Verzekeringen 

b. Het zoeken naar finan-
ciële mogelijkheden en 
kansen voor onderne-
merschap 

Aan het convenant is geld gevraagd om een begin te kunnen maken met 
andersoortige activiteiten, te weten het koken met de buurt. Hiervoor was 
een kleine aanpassing van de huidige keuken nodig plus de aanleg van een 
gasleiding.  
 
We hebben ons in het eerste deel van 2018 vooral gericht op het maken 
van een goed plan voor De Beuk, vanuit de redenering dat er pas geld ge-
vonden kan worden voor de buitenkant (bijna twee ton), als er een inhou-
delijk sterk buurtprogramma wordt uitgevoerd. Daarvoor is het ook nodig 
dat de binnenkant van het gebouw aantrekkelijk genoeg wordt voor ge-
bruikers. Ook dat kost geld.  
 
Het huidige en het toekomstige activiteitenpakket zijn in een soort pro-
grammamatrix vervat waardoor er een behoefte aan een aantal vierkante 
meters is ontstaan. Vervolgens is er een architect benaderd die gekeken 
heeft naar de huidige staat van het gebouw en naar het benodigde aantal 
vierkante meters.   
 
Daarop is er door de Beuk uiteindelijk geld gevonden waarmee de architect 
kan worden betaald. Een eerste ruimtelijke visie is met de architect be-
sproken. In het najaar moet er een concreet voorstel liggen. De beuk four-
neerde uit eigen middelen geld om de bemoeienis van de architect mee te 
kunnen betalen.  
De architect komt met een globaal voorstel van uitgangspunten op basis 
van door de Beuk geleverde wensen en ambitie met betrekking tot activi-
teiten en vierkante meters. Ze krijgt de opdracht hiermee verder te gaan. 
 
Besloten is om de restaurantfunctie uit te werken en vooralsnog klein te 
beginnen. Hierop zijn verschillende zaken met betrekking tot aanpassing 
van de keuken nodig. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld vanuit het con-
venant. De keuken is inmiddels voor een deel aangepast.  
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c. Het ontwikkelen van 
plannen en planmatig 
werken 

We hebben afgesproken dat de werkgroep zal blijven bestaan uit een ver-
tegenwoordiging van het bestuur van de Beuk en van Het Buurtcollectief 
aangevuld met mensen uit het wijkplatform en de opbouwwerker.  
We richten ons dit jaar eerst op het werk en het voorstel van de architect, 
om vervolgens te gaan schrijven aan een projectplan waardoor we een 
goed beeld hebben van wat we willen en wat daarvoor nodig is.  

d. Kennisontwikkeling en 
informatie over actu-
ele onderwerpen 

• In maart is er een bezoek gebracht aan buurthuis De Mussen in 
Den Haag als voorbeeld van een buurthuis waarbij vooral de parti-
cipatie van buurtbewoners goed is geslaagd.  

• In dezelfde maand is een bezoek gebracht aan Het Dorpshuis 
Huisduinen als voorbeeld van de mogelijkheden van een oud 
schoolgebouw.  

• Er is een begin gemaakt met het onderzoek naar mogelijkheden 
van een specialisatie waardoor er gemakkelijker kostendragers ge-
vonden kunnen worden. De denkrichting gaat uit naar een Stads-
Mensa – Volksrestaurant – Sociaal Café waarmee we ook kunnen 
participeren binnen het gemeentelijk armoedebeleid, en aan een 
voorziening voor mensen met geheugenproblemen en begin-
nende dementie. Deze modellen zullen dit najaar worden uitge-
werkt.  

De VOG en de AVG zijn uitgebreid aan bod geweest. 

e. Ontwikkeling van de 
samenwerking, belan-
genbehartiging en par-
ticipatiebevordering 

We hebben gesproken met vertegenwoordigers van buurthuis Centrum 
om te onderzoeken of fusie mogelijk een antwoord kan zijn op het berei-
ken van ons doel, namelijk dat de Beuk als gebouw in stand kan worden 
gehouden door de inzet van een goedlopende buurthuisorganisatie.  
 
Het is lastig om mensen te kunnen vinden met voldoende inzicht en ab-
stractievermogen om een goed plan te maken voor de buurt. In dit sta-
dium gaat het ons vooral om denkkracht en om organisatievermogen. Wij 
denken dat zodra we wat concreter kunnen zijn, we dan naar geschikte 
personen kunnen vinden die ons kunnen helpen.  
We vonden het jammer dat de gemeente haar gebiedsmanager uit de 
werkgroep heeft teruggetrokken. Wij vinden de Gemeente Den Helder een 
belangrijke partner in dit project.  
In het najaar is Cees Pieterse benaderd met het verzoek een en ander te 
helpen structureren. De gedachten gaan uit naar de ontwikkeling van een 
soort Volksrestaurant met een stedelijke uitstraling. We gaan vooralsnog   
uit van het plan voor het realiseren van StadsMensa. In november wordt 
het basisplan besproken en wordt er gezocht naar mensen die ons verder 
kunnen helpen bij het realiseren van het plan. 
 
Bij de ontwikkeling van de Beuk is ervan uitgegaan dat de realisatie van het 
toekomstige Odensehuis aldaar zal worden gehuisvest. Als zowel het res-
taurant als het Odensehuis zouden lukken, kan dit een belangrijke stap zijn 
naar de fondsen in het kader van onderhoudsgeld.   
 

f. Risico’s die het voort-
bestaan bedreigen 

 Geld blijft altijd een probleem, maar het uitdragen van een goede buurtvi-
sie en het activeren van buurtbewoners zijn minstens even belangrijk. Ook 
de participatie van partners in het veld, inclusief de Gemeente Den Helder 
is essentieel.  
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 3 Buurtvereniging De Viskom Visbuurt 

 
 

Doelgebied Beschrijving van de ondersteuning van Het Buurtcollectief 

a. De zorg voor goede 
randvoorwaarden 

Met het nieuwe bestuur zijn afspraken gemaakt over de praktische onder-
steuning op verschillende gebieden. Dit zijn tot nu toe: 

• Toepassing van de AVG 

• De VOG en de vrijwilligersovereenkomsten 

• Verzekeringspakket nagekeken. 

• Technische installatie gekeurd. 
Men bezoekt inmiddels structureel de federatievergaderingen waardoor de 
relatie onderling ook steeds positiever wordt.  

b. Het zoeken naar fi-
nanciële mogelijkhe-
den en kansen voor 
ondernemerschap 

 

c. Het ontwikkelen van 
plannen en planma-
tig werken 

 

d. Kennisontwikkeling 
en informatie over 
actuele onderwer-
pen 

We hebben ons gericht op het verbreden van de kennis rondom de AVG, de 
VOG, veerzekeringen en onderhuurovereenkomsten. Verder komt er veel 
naar boven door het delen van kennis met andere buurthuizen tijdens de fe-
deratievergaderingen.  
De VOG en de AVG zijn uitgebreid aan bod geweest. 
VOG-presentatie gegeven aan vrijwilligers plus een uitleg van de vrijwilli-
gersovereenkomsten.  

e. Ontwikkeling van de 
samenwerking, be-
langenbehartiging en 
participatiebevorde-
ring 

 

f. Risico’s die het voort-
bestaan bedreigen 

De Viskom heeft een nieuw bestuur dat erg enthousiast is. Men wordt 
steeds sterker in het organiseren van activiteiten, waardoor ook het draag-
vlak groter wordt. Men heeft de focus vooral gericht op steun vanuit de ge-
meente Den Helder zoals men die de afgelopen 2 jaar heeft mogen ervaren. 
De continuering is erg belangrijk. Verder is het wel zaak dat ook andere par-
tijen (organisaties en belanghebbenden) zoveel mogelijk gebruik gaan ma-
ken van de Viskom waardoor de sociale visie echt vorm kan krijgen. Dat zou 
eigenlijk met een (gezamenlijk) buurtplan moeten. Hierbij is het ook belang-
rijk dat er iets gebeurt met de gevoeligheden die in de wijk liggen. Daaraan 
moeten alle deelnemende partijen wel willen meewerken. Hierin liggen wel 
de nodige uitdagingen voor 2019 en verder! 
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4 Buurtvereniging De Overzet Vogelwijk 

 
 

Doelgebied Beschrijving van de ondersteuning van Het Buurtcollectief 

a. de zorg voor goede 
randvoorwaarden 

In 2017 werd al duidelijk dat er vanuit de buurtbewoners nieuwe bestuur-
ders gevonden konden worden om de boel vlot te trekken. Een poging tot 
samenwerking met het vorig jaar nog zittende bestuur strandde, doordat er 
van die zijde onwil was om dingen samen te doen.  
Later dan gepland werden werd de nieuwe groep pas in januari 2018 in 
staat gesteld om met een concreet plan te komen. 
 
De begeleidingsgroep vanuit het Buurtcollectief heeft zich sterk gemaakt 
om te helpen bij de ontwikkeling van een goed plan zodat er eind januari 
een goed werkdocument lag.  
 
Gelet op het feit dat er vanuit de “oude Overzet” nog een schuld was aan de 
federatie en aan de verhurende Vastgoedstichting (bedrag?) werd er begon-
nen met een achterstand. Het najaar van 2017 had het federatiebestuur al 
fiat gegeven om deze schuld tijdelijk te bevriezen. In eerste instantie tot 
maart 2018, maar verlengde deze termijn bij de presentatie van de plannen 
van de nieuwe groep tot na de Jevak-periode in augustus.  
In die tijd moest duidelijk worden of deze groep ook in staat was om de uit-
gewerkte plannen ten uitvoer te brengen.  
 
Vervolgens is er een overdrachtsdocument gemaakt met het toen nog zit-
tende bestuur. Er werd gekozen voor het scenario dat het voltallige oude 
bestuur (vier personen) zou aftreden om plaats te maken voor het nieuwe 
bestuur.  
Een bijzondere ledenvergadering op 9 februari was nodig om aan de leden 
van de vereniging toestemming te vragen voor dit scenario. Dat leverde 
geen problemen op zodat ook op die datum De overzet officieel een nieuw 
bestuur had.    
De eerste nieuwe activiteiten zagen het levenslicht en de nieuwe bestuur-
ders gingen hard aan de slag.  
 
Al binnen korte tijd dienden de eerste problemen zich aan, doordat de 
meeste bestuurders meer hadden met het organiseren van allerlei activitei-
ten, dan met het besturen. De oude voorzitter legde zijn functie neer en na 
gesprekken met een nieuwe kandidaat kon men een nieuwe voorzitter be-
noemen.  
 
Inmiddels is het dan eind maart. De nieuwe ploeg is enthousiast aan de 
gang en ontwikkelt nieuwe activiteiten. Dan ontstaan er opnieuw proble-
men doordat een aantal kostendragers de huur opzeggen. Een van hen laat 
een huurschuld van bijna 700 euro achter.  
 
Het Buurtcollectief heeft zich in het eerste halfjaar vooral gericht op het 
verlenen van bijstand en ondersteuning. 

• Regelmatig bilateraal overleg met de voorzitter van de Overzet 

• Advies op afroep 

• Helpen opstellen van de jaarrekening 
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• Vergaderingen en bijeenkomsten van het Buurtcollectief naar De 
Overzet.  
 

We hebben het afgelopen jaar verschillende zaken mogen regelen met be-
trekking tot: 

• Gebouwbeheer (onderhoud, brandveiligheid, keuring installatie) 

• VOG 

• Verzekeringen 
 
In de loop van 2018 besloot het bestuur om uiteindelijk de handdoek in de 
ring te gooien. De federatie het Buurtcollectief had al eerder laten weten 
dat dit meteen ook de laatste poging zou zijn omdat zij ook niet meer ga-
rant wilden staan voor steeds verder oplopende tekorten. 
 
Het Buurtcollectief had nog niet eerder te maken gehad met het beëindigen 
van een vereniging. Er zijn door ons (gezamenlijk met de werkgroep) een 
aantal acties genomen: 
 

• Statutair beëindigen van de vereniging. 

• Het organiseren van een algemene ledenvergadering. Hierna kon 
de vereniging worden beëindigd.  

• Inventarislijst gemaakt en nagelopen. 

• Sloten van het gebouw vervangen. 

• Contracten beëindigd c.q. omgezet naar de verhurende partij. 

• Ondersteuning bij het brengen van financiële helderheid en het af-
wikkelen van tal van zakelijke aspecten. 

• Het bespreken van mogelijkheden voor herbestemming binnen de 
Federatie en binnen de Vastgoedstichting.  

• Tijdelijk toezicht op het leegstaande gebouw is geregeld 

• Buurtbewoners openen en sluiten dagelijks het hek van de speel-
tuin. Gelet op de leeftijd van deze bewoners, zien wij dit als tijde-
lijke oplossing.  

b. Het zoeken naar fi-
nanciële mogelijkhe-
den en kansen voor 
ondernemerschap 

We hebben in de afgelopen periode als federatie het voortzetten van De 
Overzet mogelijk gemaakt door de schuld die er nog was, te bevriezen om 
hen de gelegenheid te geven om zich te ontwikkelen.  
Door het vertrek van een aantal kostendragers (vaste huurders) is de zaak 
zorgelijk te noemen. Hoewel er vanuit de buurt belangstelling is voor met 
name kinderactiviteiten, leveren die nauwelijks inkomsten op. Er moet ge-
zocht worden naar kostendragers. Het is duidelijk dat die niet zijn gevonden 
waarna het bestuur van de Overzet besloot ermee te stoppen.  

c. Het ontwikkelen van 
plannen en planmatig 
werken 

De begeleidingsgroep van vier personen heeft helpen zoeken het zoeken 
naar structurele oplossingen. Het advies luidt: structureel vergaderen. Af-
spraken notuleren. Bijsturen waar nodig. 

d. Kennisontwikkeling 
en informatie over ac-
tuele onderwerpen 

De VOG en de AVG zijn uitgebreid aan bod geweest. 
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e. Ontwikkeling van de 
samenwerking,  
Belangenbehartiging 
en participatiebevor-
dering  

Doordat de groep eigenlijk alleen uit buurtbewoners bestaat, wordt er op 
dat gebied goed onderling samengewerkt. We merken wel dat het bij de 
groep wat aan kennis ontbreekt voor wat betreft wat er bij het besturen 
van zo’n buurtvereniging allemaal komt kijken.  

f. Risico’s die het voort-
bestaan bedreigen 

Het is vooral aan de voorwaardenscheppende kant erg moeilijk. Als er geen 
kostendragers komen, dan is het uiteindelijk eindig met De Overzet. Daar-
naast dienen de buurtbewoners zelf een grotere rol te krijgen bij het in 
standhouden van het Buurthuis. Als de Overzet stopt, verliest de speeltuin 
ook het laatste beetje toezicht waardoor verpaupering dreigt om niet te 
spreken van de ontwikkeling tot een hangplek van vandalen. Juist bij het 
veranderen van de samenleving (langer thuis wonen met voorzieningen in 
de buurt) zouden kleinschalige voorzieningen als de Overzet uitstekend 
dienst kunnen doen. Inmiddels is herbestemming van het gebouw aan de 
orde.  
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5 Buurtvereniging ELTO Tuindorp 

 
 

Doelgebied Beschrijving van de ondersteuning van Het Buurtcollectief 

a. De zorg voor goede 
randvoorwaarden 

Elto is een voorbeeld van een in sociaal opzicht goedlopend buurthuis. De 
ondersteuning vanuit het Buurtcollectief heeft zich er in de eerste helft van 
2018 op gericht om aan de ene kant dit te helpen in stand te houden en aan 
de andere kant ondersteuning te verlenen bij een aantal puur praktische za-
ken. 

• Het laten keuren van de elektrische installatie en het helpen oplos-
sen van knelpunten. 

• Het oplossen van wat gebouw technische zaken waaronder lekkage. 

• Het helpen organiseren van activiteiten. 
 

In het kader van de verkiezingen is getracht om een politieke avond te orga-
niseren met als doel om mensen die weinig tot niets van politiek weten, naar 
de stembus te lokken. Door lokale politici te vragen in gewone taal uit te leg-
gen, wat nu het nut is van de gemeenteraad, wilde men zoveel mogelijk 
buurtbewoners naar deze avond kregen. Er waren veel politici maar nauwe-
lijks buurtbewoners. Hier is nog wel een wereld te winnen. 
 
Verder zijn we actief bij: 

• Versterking van het bestuur (loopt nog steeds) 

• Renovatie van de toiletgroep en keuken (volop in ontwikkeling) 

• Hebben een presentatie gegeven aan de vrijwilligers over de VOG 

• Hebben wij de elektrische installatie laten keuren 

• Zijn de blusmiddelen gekeurd en is de brandveiligheid bekeken 

• Ook is het verzekeringspakket doorgelicht en aangepast.  

b. Het zoeken naar fi-
nanciële mogelijkhe-
den en kansen voor 
ondernemerschap 

In 2018 en in 2019 worden de keuken en de toiletgroep aangepast. Besloten 
is om dit in een project te vervatten waarbij de zaken in werkgroepverband 
kan worden opgepakt. Hierbij is het opbouwwerk betrokken en een architect 
die de wensen, budgetten, offertes en uiteindelijk de werkzaamheden op el-
kaar kan afstemmen. 

c. Het ontwikkelen van 
plannen en planma-
tig werken 

Vanuit het eigen werkplan heeft men zich de afgelopen periode gericht op 
het zoeken naar vervanging c.q. uitbreiding van het bestuur. 
De voorzitter wil graag vervangen worden door een opvolger, terwijl ook de 
penningmeester een stap terug wil doen. We hebben verschillende gesprek-
ken gevoerd om te kijken of er geschikte kandidaten te vinden zijn. 
Uiteindelijk zijn er voor beide functies iemand benaderd die wel interesse 
hebben en waarvan we de indruk hebben dat ze geschikt zijn. In het najaar 
moet met deze mensen spijkers met koppen worden geslagen. Inmiddels 
heeft de voorzitter zijn bestuur op de hoogte gebracht. Het is zijn intentie 
om in 2019 terug te treden.  
 
Wat de speeltuin betreft zijn er inmiddels buurtbewoners actief die zich druk 
maken om de vervanging van toestellen.  
 
De huidige toiletgroep is aan een grondige opknapbeurt toe. Elto heef zelf 
ideeën van wat men graag wil. Dit heeft geleid tot verschillende offertes van 
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een lokale ondernemer. We hebben met deze ondernemer gesproken en 
aan onze vastgoedstichting voorgelegd of de offertes en de voorstellen van 
deze ondernemer betrouwbaar waren. Er is verder gekeken naar een alter-
natief bedrijf die eveneens met een voorstel kwam. 
Hierbij zijn ook de bouwkundige wensen opnieuw geformuleerd.  
Inmiddels is de combinatie gemaakt met de wens om ook de keuken te reno-
veren in een gelijktijdig project. Door in gesprek te gaan met leveranciers, is 
een goed beeld ontstaan van wat men wil en wat bouwkundig mogelijk is. 
Het voorjaar van 2019 zal men trachten ook de bouwkundige budgetten vast 
te stellen en een planning te maken. 

d. Kennisontwikkeling 
en informatie over 
actuele onderwerpen 

De VOG en de AVG zijn uitgebreid aan bod geweest.  

e. Ontwikkeling van de 
samenwerking, be-
langenbehartiging en 
participatiebevorde-
ring  

In het kader van de gemeenteraadverkiezingen is onder het mom “De Poli-
tieke Keuken” een politieke avond gehouden waarbij de bedoeling was ons 
voornamelijk te richten op laaggeletterden die niets hebben met kranten en 
foldertjes. Het idee was dat lokale politici zelf zouden komen uitleggen wat 
de gemeenteraad doet. De inwoners van Tuindorp kwamen mondjesmaat op 
de uitnodiging af, terwijl de lokale politici massaal kwamen opdagen. Er von-
den wel geanimeerde gesprekken plaats, maar de mensen voor wie deze 
avond bedoeld was, lieten het afweten.  
 
Er is contact gelegd met Jantje Beton die een project ontwikkelt voor kin-
deren in kansarme wijken. De bedoeling is dat dit project rond mei 2019 gaat 
lopen. Kinderen bedenken met elkaar een circusvoorstelling die aan het eind 
van het project in een grote circustent in Fort Dirkz Admiraal aan publiek zal 
worden gegeven.  

f. Risico’s die het voort-
bestaan bedreigen 

Het is absoluut noodzakelijk dat er een goede voorzitter wordt gevonden in 
de persoon van iemand die op de hoogte is van de verhoudingen binnen 
tuindorp, die zowel kan meedoen als boven de partijen kan staan en die ook 
een bindende factor kan zijn voor de vrijwilligers in het buurthuis. Hetzelfde 
geldt voor een goede penningmeester die heeft aangegeven het vanwege 
haar leeftijd rustiger aan te willen doen. Omdat zowel de huidige voorzitter 
als de penningmeester goed kunnen samenwerken, ligt het in de lijn van ver-
wachting dat als de een stopt, de ander dit ook zal doen. 
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6 MFC ’t Wijkhuis Nieuw Den Helder centrumdeel 

 
 

Doelgebied Beschrijving van de ondersteuning van Het Buurtcollectief 

a. De zorg voor goede 
randvoorwaarden 

Ook in het eerste halfjaar zijn we en goede sparringpartner geweest voor 
met name de voorzitter van ’t Wijkhuis. De directeur heeft alle bestuursver-
gaderingen bijgewoond. Hij heeft daar een ondersteunende en adviserende 
rol.  
 
In het eerste halfjaar heeft er vooral praktische ondersteuning plaatsgevon-
den met oog op vervanging van de vertrekkende coördinator. Dit gaf het be-
stuur van ’t Wijkhuis de mogelijkheid om samen een nieuwe taak-functie-
omschrijving te maken. 
Vervolgens is in maart de advertentie verschenen en is in april gesproken 
met in totaal zes kandidaten. Uiteindelijk bleef er een kandidaat over in de 
persoon van Laura van de Straat die per 1 mei aan het werk is gegaan. 
 
De ziekte van de beheerder van ’t Wijkhuis leidde tot een arbeidsconflict. In 
eerste instantie waren onze inspanningen erop gericht om een tijdelijk ver-
vangend beheerder te vinden. Die troffen we in de persoon van Mart Buis. 
 
Na verloop van tijd bleek het verschil van mening tussen de huidige beheer-
der en het bestuur van ’t Wijkhuis onoplosbaar. Daarop werd ingestoken op 
beëindiging van de arbeidsrelatie via juridische weg. Het bestuur sprak zich 
wel uit om, zodra de weg vrij zou zijn, Mart Buis als nieuwe beheerder aan 
te nemen. 
 
Het beëindigen van de arbeidsrelatie is een juridisch ingewikkelde kwestie 
gebleken waardoor er veel extra bestuursvergaderingen nodig waren. 
 
Er vinden met grote regelmaat ondersteunende gesprekken plaats met de 
nieuwe coördinator.  
 
Ondersteuning vanuit het Buurtcollectief vindt ook voor een belangrijk deel 
plaats tijdens de tweewekelijkse bestuursvergaderingen.  
 
Verder heeft er praktische ondersteuning plaatsgevonden op het gebied van 

• Hulp bij het verschaffen van helderheid over een aantal boekhoud-
kundige kwesties. 

• Advies met oog op een arbeidsrechtelijke kwestie. 

• Het doen van verslaglegging ten aanzien van lopende zaken 

• Zoeken naar bestuurlijke versterking. 

• Aanvragen van VOG-verklaringen voor vrijwilligers 

b. Het zoeken naar fi-
nanciële mogelijkhe-
den en kansen voor 
ondernemerschap 

De financiële situatie van ’t Wijkhuis wordt langzaam beter. Maar de financi-
ele positie is nog verre van sterk. Er liggen zowel uitdagingen als kansen, 
maar feit blijft dat ’t Wijkhuis door de gekozen constructie een duur gebouw 
is.  
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c. Het ontwikkelen van 
plannen en planmatig 
werken 

Het maken van een goed werkplan vergt veel tijd. Hoewel er in 2017 de no-
dige zaken in de grondverf zijn gezet, kost het veel moeite om alle bestuurs-
leden optimaal mee te laten discussiëren.  Samen met de voorzitter van ’t 
Wijkhuis zijn de eerste hoofdstukken aangepast en met het bestuur bespro-
ken.  
 
Door de problemen met de voormalige beheerder en de zoektocht naar een 
nieuwe coördinator, is het werkplan blijven liggen. Dat zou later in 2018 ver-
der met elkaar worden opgepakt met de bedoeling om van het werkplan 
een coherent geheel te maken, ware het niet dat dit proces vertraging heeft 
opgelopen door een aantal tijdrovende zaken, te weten: 
 

• Hulp en advies bij het verschaffen van helderheid bij een aantal 
boekhoudkundige kwesties. 

• Advies en praktische ondersteuning met oog op een arbeidsrechte-
lijke kwestie. 

 
 

d. Kennisontwikkeling 
en informatie over 
actuele onderwerpen 

• De VOG en de AVG zijn uitgebreid aan bod geweest. 

• De coördinator heeft een vrijwilligersbeleid geschreven wat door ons is 
becommentarieerd en als basis is uitgewerkt om ook binnen de andere 
buurtvoorzieningen van de federatie te kunnen gebruiken. 

e. Ontwikkeling van de 
samenwerking, be-
langenbehartiging en 
participatiebevorde-
ring  

Er is een begin gemaakt met het herdefiniëren van de taken van ’t Wijkhuis 
binnen de wijk Nieuw Den Helder. Er staan veel nieuwe activiteiten op sta-
pel. Sinds kort wordt er samengewerkt met het Wijkleerbedrijf.  

f. Risico’s die het voort-
bestaan bedreigen 

Met de aanstelling van een nieuwe coördinator in het Wijkhuis zijn er mo-
menteel stappen gezet in de ontwikkeling van een nieuwe koers. Het Wijk-
huis wil weer een centrale rol binnen de wijk innemen. Er wordt stevig inge-
zet om het serviceniveau naar een hoger plan te brengen en er zijn diverse 
projecten in ontwikkeling die ervoor zorgdragen dat de binding met de be-
woners van de wijk Nieuw Den Helder (opnieuw) wordt verstevigd. Inzet van 
capabele vrijwilligers is hierbij evident. Ondanks het feit dat het Wijkhuis 
kan beschikken over een aantal zeer trouwe en toegewijde vrijwilligers, is 
het noodzakelijk deze groep kwantitatief en kwalitatief uit te bouwen. He-
laas verloopt de werving van nieuwe, goed geëquipeerde vrijwilligers lang-
zaam. Zo ook op bestuursniveau. Er is behoefte aan één of twee capabele 
bestuurders die vanuit ervaring en netwerk het MFC ’t Wijkhuis verder op 
de kaart kunnen zetten. Al met al is het Wijkhuis bezig aan een flinke op-
mars die zeker (financiële) ondersteuning verdient. Hierin is ook een taak 
weggelegd voor de gemeente Den Helder. Door vertrek van drie bestuursle-
den is het zaak dat de drie overgebleven bestuursleden geholpen worden 
met het aantrekken van nieuwe bestuurders om de randvoorwaarden voor 
’t Wijkhuis goed te kunnen regelen. 
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7 MFC West End Nieuw Den Helder westelijk deel 

 
 

Doelgebied  Beschrijving van de ondersteuning van Het Buurtcollectief 

a. De zorg voor goede 
randvoorwaarden 

MFC West End hebben we geholpen met het beantwoorden van de vraag of 
het zinvol zou zijn om zonnepanelen op het dak van het buurthuis aan te 
brengen. Het ging hierbij om het betantwoorden van een technisch inhou-
delijke vraag en om het nazien van een bestaande rijksregeling.  
 
We hebben gekeken of de huidige financiële rijksregeling voor zonnepane-
len een financiële weg bood. Dit bleek na enig onderzoek een doodlopende 
weg. Het verbruik is domweg te laag en de installatie te licht. 
 
Verder hebben we gekeken naar de regeling Zon op dak van de HVC. Ook 
hiermee kon niets worden aangevangen, zo werd duidelijk na een gesprek 
met de HVC die ook heeft onderzocht of de opgetelde energievraag van de 
buurthuizen mogelijk iets zou toevoegen. 
 
MFC West End heeft zelf offertes opgevraagd bij diverse bedrijven en uit-
eindelijk gekozen voor aanbesteding bij een helders bedrijf. De eigen leden-
vergadering had al groen licht gegeven om ook als de subsidie zou uitblij-
ven, de aanschaf van zonnepanelen zelf te bekostigen. Vlak voor de zomer 
leidde dit tot een toezegging vanaf de zijde van de NAM. 
 
De adviseur van Het Buurtcollectief heeft voor het buurthuis gekeken of, na 
bestudering van de offerte, men zelf besparende werkzaamheden zouden 
kunnen verrichten bij het plaatsen van de zonnepanelen.  Dit blijkt het ge-
val. 
 
We hebben de verzekeringsportefeuille nagezien, de blusmiddelen laten 
controleren en de technische installatie laten keuren en het doorlichten en 
aanpassen van het verzekeringspakket laten plaatsvinden.  
 
Verder hebben wij MFC West End ondersteund bij de aanvraag van een 
viertal koninklijke onderscheidingen die in december door de burgemeester 
werden uitgereikt tijdens de kerstbrunch van de vrijwilligers. 
 
En verder: 

• De technische installatie is gekeurd 

• Het verzekeringspakket is doorgelicht en aangepast 

• Er zijn VOG-aanvragen gedaan 

b. Het zoeken naar fi-
nanciële mogelijkhe-
den en kansen voor 
ondernemerschap 

MFC West End heeft zelf de weg naar het fonds van de NAM weten te vin-
den. Bij het bestuderen van de rijksregeling hebben wij hen geholpen. 

c. Het ontwikkelen van 
plannen en planmatig 
werken 

Het energievraagstuk/zonnepanelen moet planmatig worden aangepakt. 
Eerst de vraag beantwoorden wat je wilt. Verder bedenken wie je daarbij 
wil of moet betrekken en op basis van al die adviezen moet je een beslissing 
nemen. 
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d. Kennisontwikkeling en 
informatie over actu-
ele onderwerpen 

De VOG en de AVG zijn uitgebreid aan bod geweest. 
Ook is er aandacht besteed aan fondsenwerving. We hebben geprobeerd 
orde te scheppen in de veelheid van regelingen rondom het energievraag-
stuk. Daarbij konden we een beroep doen op de inzet van onze specialisten 

e. Ontwikkeling van de 
samenwerking, belan-
genbehartiging en 
participatiebevorde-
ring  

Het energievraagstuk was een mooie manier om de techneuten en onze ad-
viseurs te laten spreken met het bestuur. 
De plaatsing van de zonnepanelen leidde mogelijk tot lekkage van het dak. 
De vastgoedstichting heeft voorstellen gedaan hoe dit verder op te lossen 
en zal dit met MFC West End verder bespreken (2019) 

f. Risico’s die het voort-
bestaan bedreigen 

Het buurthuis draait goed. Heeft een constante groep medewerkers en be-
stuursleden, maar de zorg voor de toekomst zit hem vooral in het vergroten 
van het aanbod aan activiteiten. De groep vrijwilligers is close. Dat heeft 
veel voordelen, maar nadeel is dat nieuwe vrijwilligers ook binnen de groep 
moeten passen. De voorzitter is een bindende factor. Na diens vertrek (me-
dio 2019) is de zorg om iemand aan te stellen die de boel bijeen kan hou-
den. Net zoals alle andere buurthuizen is MFC West End ook bereid om een 
rol te spelen voor mensen met dementie en buurtbewoners die eenzaam 
zijn. Het is belangrijk dat er centraal plannen worden gesmeed die in de 
buurthuizen kunnen worden uitgerold. Daarbij zijn de lokale partners nodig.  
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8 MFC Boerderij De Schooten De Schooten 

 
 

Doelgebied Beschrijving van de ondersteuning van Het Buurtcollectief 

a. De zorg voor goede 
randvoorwaarden 

MFC Boerderij De Schooten bestaat dit jaar 50 jaar. In het licht daarvan zijn 
we vorig jaar bezig geweest met het onderzoeken van de mogelijkheid tot 
het maken van een jubileumboekje. Er is een ruwe schets gemaakt en we 
hebben een offerte laten maken door een ontwerper. MFC Boerderij De 
Schooten achtte dit financieel niet haalbaar.  
Samen met de Stichting Vastgoed Het Buurtcollectief is getracht een aantal 
vragen te beantwoorden met betrekking tot de huurovereenkomst met de 
Gemeente Den Helder, gericht op de overname van de bestaande hypo-
theek van het aangebouwde gedeelte 
 
Verder is gekeken naar de haalbaarheid of MFC Boerderij De Schooten 
haar eigen gebouw zou kunnen kopen. De aandacht hierbij richtte zich in 
eerste instantie op de vraag of er een bank zou zijn die bereid is om een 
hypotheek te geven aan het buurthuis.  
 
Verder is gekeken of MFC Boerderij De Schooten financieel in staat is om 
het eigen gebouw te onderhouden. Deze vragen zijn met een voorzichtig 
“ja” beantwoord. 
 
Er zitten flink wat haken en ogen aan dit vraagstuk die dit najaar en het 
voorjaar van 2019 moeten worden beantwoord. Hiervoor zal het buurthuis 
samenwerken met Het Buurtcollectief en de gelieerde vastgoedstichting. 
 
Vanuit Het Buurtcollectief hebben gedurende het hele jaar verschillende 
ondersteunende gesprekken plaatsgevonden met de voorzitter van de 
Boerderij. En er is advies en praktische ondersteuning gegeven in een aan-
tal juridische kwesties. 
 
We hebben ondersteuning gegeven bij twee slepende gebouwdossiers, te 
weten de inpandige lift en de elektrische voordeur.  
 
En verder: 

• De technische installatie is gekeurd 

• Het verzekeringspakket is doorgelicht en aangepast 

• Er zijn VOG-aanvragen gedaan 
  
 

b. Het zoeken naar finan-
ciële mogelijkheden en 
kansen voor onderne-
merschap 

MFC Boerderij De Schooten is een financieel gezonde vereniging die door 
de wijze waarop men het gebouw vult met allerlei partijen een goede sta-
biele basis heeft om zich verder te ontwikkelen. Men is goed in staat om 
manieren te vinden om geld te genereren voor diverse projecten.  
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c. Het ontwikkelen van 
plannen en planmatig 
werken 

Het nut en de noodzaak van de doelgroepenmatrix (2017) is niet helemaal 
geland. Wel heeft men eigen werkplannen voor bijvoorbeeld de verbou-
wing van de grote zaal (2018-2019) en het 50-jarig jubileum. Toch zou het 
goed zijn dat een organisatie van een dergelijke omvang houvast zou kun-
nen hebben aan een meer beleidsmatige manier van werken.  

d. Kennisontwikkeling en 
informatie over actu-
ele onderwerpen 

De VOG en de AVG zijn uitgebreid aan bod geweest. Verder wordt erg inge-
stoken op het delen van kennis zoals van de drank- en horecawet. 
 

e. Ontwikkeling van de 
samenwerking, belan-
genbehartiging en par-
ticipatiebevordering  

MFC Boerderij De Schooten is druk bezig met het vestigen van haar naam 
binnen de wijk. Door het aanhalen van banden met anderen en het leggen 
van nieuwe contacten. Het is de bedoeling dat de Boerderij zich ontwikkelt 
tot centrum van de wijk 

f. Risico’s die het voort-
bestaan bedreigen 

Er is een discrepantie van denken met betrekking tot wat precies de taken 
van het bestuur zijn. Volgens het oude denken dient het bestuur zich volle-
dig op de eigen organisatie te richten. (De activiteiten, het gebouw, de vrij-
willigers) Maar de nieuwe tijd vraagt voor een organisatie van het formaat 
van MFC De Boerderij een bestuur van innovatief denken over vooral de 
maatschappelijke meerwaarde van het buurthuis. De Boerderij is, anders 
dan de meeste buurthuizen, een bedrijf dat weliswaar financieel gezond is, 
maar wel degelijk moeite heeft om kwalitatief het bestuurlijke hoofd bo-
ven water te houden. Om deze organisatie toekomstbestendig te houden, 
zal er slim moeten worden samengewerkt. De vraag is, of dit nu de taak 
van een vrijwillig bestuur is dat zich vooral bezighoudt met het continueren 
van de dagelijkse gang van zaken of dat we andere oplossingen moeten be-
denken. Het is misschien goed om daarover eens het gesprek aan te gaan.  
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9 MFC ‘t Dorpshuis Julianadorp centrumdeel 

 
 

Doelgebied Beschrijving van de ondersteuning van Het Buurtcollectief 

a. De zorg voor goede 
randvoorwaarden 

Met de uitbreiding van het Stichtingsbestuur van MFC ’t Dorpshuis met de 
bestuursleden van de geliquideerde vereniging ’t Dorpshuis, is ook de rol 
van Het Buurtcollectief veranderd. In de oude situatie was de directeur de 
adviseur van het bestuur. Dit is door de komst van nieuwe bestuursleden 
vanuit het buurthuis niet langer nodig. 
 
In het afgelopen voorjaar hebben we getracht de focus te leggen op de be-
tekenis van het MFC voor de dorpsgemeenschap. Er is een begin gemaakt 
met de ontwikkeling van een aantal culturele activiteiten op het gebied 
van natuur, kunst en cultuur. Hiervoor is een werkgroepje opgericht 
waarin wij ook actief zijn.  
De meerwaarde van het MFC zit hem vooral in het zich ontwikkelen tot 
centrale plek in Julianadorp. In het licht van die visie is men erin geslaagd 
om de avondvierdaagse naar MFC ’t Dorpshuis te halen. Het is de bedoe-
ling dat er meer evenementen volgen. 
 

• Het verzekeringspakket is doorgelicht en aangepast 

• Er zijn VOG-aanvragen gedaan 
 
.   
 
 

b. Het zoeken naar finan-
ciële mogelijkheden en 
kansen voor onderne-
merschap 

Het MFC is mede dank de gemeentelijke subsidie, een financieel gezonde 
organisatie. Speciaal voor buurthuis-gerelateerde activiteiten die worden 
ontwikkeld, is een geldbedrag bij het Buurtcollectief ondergebracht en dit 
wordt beheerd door de commissie "Gelden Dorpshuis Julianadorp". 

c. Het ontwikkelen van 
plannen en planmatig 
werken 

Door een werkgroep wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van 
het creëren van een gezamenlijke agenda waarop alle sociale en culturele 
evenementen van Julianadorp op komen te staan 

d. Kennisontwikkeling en 
informatie over actu-
ele onderwerpen 

De VOG en de AVG zijn uitgebreid aan bod geweest. Ook hebben diverse 
vrijwilligers en bestuursleden cursussen zoals BHV, EHBO, AED, SVH en IVA 
doorlopen. 
 

e. Ontwikkeling van de 
samenwerking, belan-
genbehartiging en par-
ticipatiebevordering  

Er is in werkgroepverband uitgebreid gesproken over het creëren van een 
overlegvorm tussen relevante partijen in het dorp. Doel is in eerste instan-
tie om kennis met elkaar te delen en om te trachten om tot een soort van 
gezamenlijke agenda te komen. Dit zou de basis kunnen zijn van een 
goede samenwerking waardoor meer dorper activiteiten in het MFC kun-
nen plaatsvinden. Dit heeft in 2018 nog niet geleid tot concrete stappen. 
Wel zijn een aantal meer “culturele” activiteiten gehouden zoals een 
avond met een Bigband en verschillende lezingen over cultuur en milieu-
beheer.  
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f. Risico’s die het voort-
bestaan bedreigen 

Als er geen werk gemaakt wordt van structurele samenwerking met par-
tijen in het Dorp, mist MFC ’t Dorpshuis de kans om zich echt te ontwikke-
len tot centrale plek voor het totale dorper leven. Daarbij dient onder-
scheid te worden gemaakt tussen een goede exploitatie en een (voor het 
hele dorp) niet meer weg te denken voorziening. Daarom zouden wij wil-
len pleiten voor verregaande samenwerking tussen alle partners in het 
dorp om meer een spilfunctie te kunnen vervullen.  

 
 
 
 


