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Jaarverslag 2020 en 2021 Buurkracht Alandbeek 

De jaren 2020 en 2021 gaan ook bij Buurkracht Alandsbeek de geschiedenis in als ‘coronajaren’. Door 

de pandemie was alles anders. Ook werden geen algemene ledenvergaderingen georganiseerd. Om 

die reden voegen we de verslagen samen in onderstaand stuk. 

 

 

 

 

 

‘Buurkracht Alandsbeek wil de inwoners van 

Alandsbeek (en omgeving) op een leuke manier 

met elkaar verbinden; projecten, activiteiten, 

klussen, feesten, zorg, Wijkkamer!’ 
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Activiteiten 2020 

Januari t/m maart 

Ma: Koffieochtend 10.00 – 12.00 uur 

Din:  Spellenavond 19.30 – 22.00 uur (twee-wekelijks) 

Woe: Papa&Mama café 10.00 – 12.00 uur (maandelijks) 

 met o.a. ‘muziek op schoot’ en bezoek Dierenvallei 

 Kinderclub 14.30 – 17.00 uur 

Don: Meet & Greet 10.00 – 12.00 uur 

 Aanschuiftafel 18.00 – 21.30 uur (maandelijks) 

Vrij: Aanschuiftafel 18.00 – 21.30 uur (maandelijks) 

 met o.a. Syrische Aanschuiftafel 

En:  Interkerkelijk ontmoeten (van wijkgenoten) 

 

 

Corona in het land… 

Eind maart vervallen wegens corona alle reguliere activiteiten. 

Ook het geplande bierbrouwen, paaseitjes zoeken, programma ’80 jaar na Duitse invasie’ en festival 
‘Cultuur bij je Buur’ (dat gepland stond voor september). 

 

Wat daarna nog wel is doorgegaan:  

paasspeurtocht door de wijk 

Vanaf 8 juni: elke maandag koffie & thee in de tuin, later voorzichtig binnen 

3x zomerse BBQ (juli, augustus)  

7 x ‘Inloop Samen Zorgen’(aug, sept, okt, nov) 

Vanaf 2 oktober: Kleine Aanschuiftafel, 2x per maand 

Deelname Dag van de Mantelzorg, uitdelen mantelzorgtasjes vanuit wijkkamer (okt) 

Halloweenviering in de wijk 

Kerstbrunch en spelmiddag 
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Activiteiten 2021 

 

Kleine Aanschuiftafel – bijna het hele jaar 2x per maand 

Ontmoeten Koffie & Thee – elke maandag (vanaf 14 juni) 

Spelletjesavond – dinsdag 2x per maand (vanaf oktober) 

 

Zwerfafvalstrooptocht – kinderactiviteit (februari) 

Wijkschouw en overleg gemeente (april) 

Insectenhotels maken – kinderactiviteit (mei) 

Insectenhotels maken – volwassenen (juni) 

Dag van de Minibieb (juni) 

Bewonersdag MVGM (juni) 

Signeersessie en feestje Gerhard te Winkel (juni) 

Chi Neng Qigong op het veld – 9 x 2 lessen op woensdag (19 mei-14 juli) + 4 woensdagen september 

Leusden Jazz, concert op het speelveld (augustus) 

Open Huis wijkvereniging (2 x in oktober) 

Creatieve dagactiviteiten door Gonnie Epskamp - maandelijks (vanaf oktober) 

Latent Talent: Ontdek Muziek (2 x in oktober) 

Werkgroepje Hondenpoep door enkele bewoners, overleg gemeente 

Halloweenviering in de wijk (oktober) 

Activiteiten project Duurzaam Alandsbeek (zie pag. 8) 

Nieuwjaarsmand voor de 20  kernvrijwilligers (december) 
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Organisatie activiteiten en initiatieven 2020 – 2021 
Wie doen de dingen die tot stand worden gebracht en hoe gebeurt dat? Liefst zouden we overal 

namen bij vermelden maar gezien de openbaarheid van het document doen we alleen hier en daar 

een voornaam. 

Er is een onderverdeling gemaakt in de mate waarin de werkgroepen of buren zelfstandig 

functioneren en initiatieven nemen. Opvallend is dat het bestuur veel meedraait in uitvoerende 

activiteiten of zelfs initiator/uitvoerder is. 

De min of meer zelfstandig werkende groepen: 

 

Aanschuiftafel - De appgroep ‘koks’ bevat 13 personen waarvan sommigen zelfstandig koken, 

anderen assisteren. In de loop van 2021 is de leiding binnen de groep over gegaan van Lizette naar 

Sandra en René-Frans. De groepsgrote aan tafel varieerde met de coronaregels. Na maart 2020 was 

meestal sprake van een ‘Kleine Aanschuiftafel’ voor de specifieke doelgroep. Zomer 2020 werden 
voor grotere groep de zomerse BBQ’s georganiseerd. Ook in 2021 waren er twee grotere 
Aanschuiftafels. Er is behoefte aan meer koks. 

 

Inloop koffie & thee – De appgroep ‘Inloop wijkkamer’ bevat 9 deelnemers waarvan 7 personen 

actief zijn als gastheer-vrouw. Jannie maakt de roosters. Er is geen groepsleider. De inloop werd, 

mede door corona, soms slecht bezocht. Twee medewerkers haakten daar op af. De rest heeft 

gelukkig volgehouden. Thema’s als ‘gratis klein verstelwerk’ of ‘puzzels ruilen’ trekken soms wat 
extra en nieuwe mensen. Het thema ‘lezen’ (2x) trok meer bezoekers en leidde tot leuke gesprekken. 

 

Tuingroep – De groep heeft onderhoudswerk gedaan aan de tuin. Eind 2021 is de groep gegroeid van 

2 naar 4 personen die regelmatig de tuin bijhouden: De meiden-met-de-groene-vingers. 

 

Minibieb – De minibieb aan de Waarden wordt trouw bijgehouden door Jannie en Truus. Hij ziet er 

daardoor goed verzorgd uit en er wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Deelname aan de ‘Dag van 
de Minibieb’(juni 2021) was geen succes. 

Ook de minibieb aan de Porfier krijgt veel bezoekers. De bieb staat voor het huis van Marja, zij houdt 

de bieb trouw bij. 

 

Spellenavond – André trekt dit groepje. Het gaat om 4 vaste deelnemers. Tijdens corona heeft de 

activiteit stil gelegen. 

 

Hondenpoep – In het najaar van 2021 zijn drie bewoners door het bestuur bij elkaar gebracht om dit 

thema onder de loep te nemen. Op Facebook werd ergernis geuit i.v.m. de hondenpoep problemen, 

vooral op speelvelden. De groep is bij elkaar geweest en er is overleg gevoerd met de gemeente (Els, 

Max en Wim). 

 

Appgroep Sociaal Alandsbeek – Sinds maart 2020 is deze appgroep in de lucht en wordt trouw 

beheerd door Irene. De groep functioneert zinvol en de sfeer is goed. 114 deelnemers. 

 

Duurzaam – Met de komst van het project ‘Duurzaam Alandsbeek’ is de werkgroep Duurzaam (in 

ruste) geraadpleegd. De leden dragen individueel bij aan het grotere project, ieder op hun eigen 

wijze. Mirjam Prins draagt als wijkbewoner een aanzienlijk deel van de samenwerking en organisatie. 

Fleur is vanuit bestuur nauw betrokken (deels betaald door gemeente). Vanuit het project worden 

namelijk de communicatiekanalen van de wijkvereniging ingezet.  
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Groengroep – Deze is nog steeds ‘in ruste’.  
 

Burengroepje Goudplevier ‘Paaseitjes zoeken’ – De activiteit heeft niet plaats gevonden in verband 

met corona (Hilde Brombacher, Irene de Morrée) 

 
 

Veel andere activiteiten worden ‘aangejaagd’ en georganiseerd vanuit het bestuur waarbij soms 

wisselende kernvrijwilligers en buren meewerken: 

 

Kinderclub, Papa&Mama-café, Paasspeurtocht, Inloop samen Zorgen, Kerstbrunch, Zwerfafval 

opruimen, Wijkschouw, workshops insectenhotels maken (kinderen en volwassenen), Chi Neng 

Qigong, Leusden Jazz concert, Open Huis vereniging, Halloween, project ‘Duurzaam Alandsbeek’. 
 

  

Op initiatief van een buur, met of zonder ondersteuning bestuur: 

 

Insectenhotels in de wijk – In de tweede helft van 2021 hebben Harrie vdS en Harrie Z samen een 

mooi project uitgevoerd: ze maakten 14 insectenhotels en hingen deze op in de wijk. Hiervoor 

vroegen ze zelf subsidie aan bij het Fonds Samenlevingsinitiatieven.  

 

Signeerfeestje Gerhard te Winkel – Juni 2021 nam Harrie vdS het initiatief tot het signeerfeestje aan 

de Grienden. Het werd een prachtig feestje voor Gerhard in mooie samenwerking met de uitgever en 

bestuur Buurkracht. 

 

Creatieve dagen Gonnie Epskamp – de organisatie en uitvoeringen liggen geheel bij Gonnie. Wel 

nemen we haar activiteiten mee in de wijkagenda (zie pag. 11) 

 

 

Organisatie evaluatie 
Ondanks corona hebben we veel neergezet dat heeft bijgedragen aan het gevoel van verbinding 

binnen de wijk. Voor sommige mensen hebben we – juist tijdens corona – erg veel betekend. 

We mogen trots zijn op de groep trouwe buren, die zich daar gedurende de hele periode vrijwillig 

voor is blijven inzetten. 

Verbeterpunten 

Aan de wijze waarop we hebben gewerkt valt nog veel te verbeteren. Te denken valt aan: 

- Een betere organisatie/communicatie structuur onderling. 

- Iemand of een groepje met verantwoordelijkheid voor beheerderszaken als: schoonmaak, inkoop, 

reserveringen, sleutelbeheer. 

- Bij veel werkgroepen kom je dezelfde mensen tegen – behoefte aan nieuwe aanwas. 

- De gemiddelde leeftijd van vrijwilligers neemt toe – behoefte aan verjonging. 

- Te veel werk voor te weinig mensen? 

- Bestuur is te klein en er gaat veel energie naar de uitvoering van activiteiten. Belangrijke zaken 

blijven daardoor liggen zoals begeleiding van mensen, contact met Strato’s, fondswerving, 
organisatievernieuwing en ledenwerving. 
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Bestuur 2020 - 2021 

Bestuurssamenstelling 

Het jaar 2020 zijn we gestart met 6 bestuursleden: Martijn Kraa (voorzitter), Fleur de Velde 

Harsenhorst (secretaris), René-Frans van Eijk (penningmeester), Imelda Minneboo, Lizette Rougoor 

en Sietse Vellema. 

In de loop van 2020 ging Lizette op non-actief i.v.m. zwangerschap en gezondheid. Imelda verhuisde 

in de zomer. In september 2021 legde Sietse zijn bestuursfunctie neer. Sinds die tijd functioneert het 

bestuur met 3 personen. 

 

Als bestuur verzorgen we allerlei lopende zaken zoals financiën, communicatie en externe contacten. 

Maar we doen ook wel de boodschappen en werken mee bij veel activiteiten in de wijk.  

 

 

 

Onderstaand een aantal specifieke onderwerpen waar het bestuur zich mee bezig heeft gehouden.  

Samen Sterk tegen Eenzaamheid 

Begin 2020 begon het gemeentelijke project ‘Samen Sterk tegen Eenzaamheid’. Met allerlei 
Leusdense buurt- en welzijnsorganisaties zaten we maanden lang regelmatig om de tafel. De 

uitdaging waar was: hoe voorkomen en bestrijden we eenzaamheid in Leusden? In dat kader hebben 

we ook een bezoek gebracht aan een dag over buurtwerk in Apeldoorn. Al met al heeft het ons 

geholpen bij het meer oog hebben voor eenzaamheid. Ook in de manier waarop we in de wijk 

werken, zeker in tijden van corona.  

 

Hulp&Help lijn corona. 

Eind maart 2020 brak corona uit en zijn we als bestuur direct om de tafel gaan zitten. Dezelfde dag 

hebben we huis-aan-huis een brief gepost met informatie over de Hulp&Help-lijn. Binnen een week 

boden 42 buurtgenoten zich aan als vrijwilliger. De eerste maanden kwamen een aantal hulpvragen 

binnen die gemakkelijk waren te verdelen onder de vrijwilligers. Ook hebben we een belrondje 

gedaan onder enkele oudere en/of alleenstaande leden, om te horen hoe het met ze ging en of er 

hulp nodig was. Dat werd zeer gewaardeerd. 

 



  Jaarverslag 2020&2021 Buurkracht Alandsbeek 

7 

 

Contact gemeente tijdens corona 

Als bestuur hadden we een korte lijn met iemand van de gemeente en via haar met het regionaal 

crisisteam corona. Er kon steeds gemakkelijk worden afgestemd over wat wel en niet werd 

toegestaan. Zo kregen we speciale toestemming om tijdens de lockdown door te gaan met de 

Aanschuiftafel (voor een kleine, specifieke doelgroep ter voorkoming van eenzaamheid). 

Vanuit de gemeente werd een maandelijks teams-overleg in het leven geroepen met buurt- en 

welzijnsorganisatie: wat nemen we waar en welke oplossingen kunnen we bieden. Vanuit het 

bestuur namen we actief deel aan dit ‘Platform Leusden voor Elkaar’. 
 

Appgroep Sociaal Alandsbeek 

De appgroep Buurtpreventie werd nogal een abusievelijk gebruikt voor sociale aangelegenheden. 

Veel mensen zitten ook helemaal niet op Facebook. We besloten een nieuwe appgroep te beginnen: 

Sociaal Alandsbeek. In Irene de Morée (Goudplevier) vonden we een goede beheerder van de app. 

Eind maart 2020 lanceerden we de groep. Inmiddels heeft de groep 114 deelnemers en wordt de app 

regelmatig en zinvol gebruikt. 

 

Wijkschouw 

Omdat er klachten waren vanuit de wijk over een aantal zaken die blijven liggen stuurden we aan op 

een wijkschouw. Vooraf is hierover overleg met gemeentemedewerkers. Ook na de schouw (in april 

2020) volgen nog afspraken waarin we bepaalde situaties met hen onder de loep nemen 

(bijvoorbeeld speelveld Waarden). Veel zaken zijn in de loop van de tijd goed opgepakt door de 

gemeente. 

 

Inloop ‘Samen Zorgen’ 
(aug - nov 2020) Voortkomend uit Samen Sterk is dit een experiment dat zich speciaal richt op de 

ondersteuning van mantelzorgers. Door naar mensen tóe te komen, in de wijk laagdrempelig 

aanspreekbaar te zijn, kun je mogelijk meer mantelzorgers bereiken en wat voor hen betekenen. We 

zetten dit op in samenwerking met praktijkondersteuner huisarts, Lariks, mantelzorgmakelaar en 

fysiotherapeut. We maakten als bestuur een folder en bezorgden en deze huis-aan-huis (via ons 

postsysteem). De opkomst bij de 7 middagen was te matig om dit experiment voortgang te geven. 

Jammer maar het was de moeite van het proberen waard. 

 

Onderzoek Zorgbehoefte 

(nov – dec 2020) Vanuit de gemeente was bij Centraalzorg een vraag neergelegd over cliënten in hun 

systeem: Wat is de zorgbehoefte en hoe kan deze organisaties en vrijwilligers beter worden 

opgepakt? Twee HBO-studenten voerden dit onderzoek uit en gebruiktenen de wijkkamer als 

werkruimte. Hans Acherman, Jan de Bruijn en bestuur boden begeleiding aan onderzoek en verslag.  

De uitkomsten van het onderzoek zijn teruggekoppeld naar de gemeenteraad. 

 

Vrijwilligerswaardering 

(december 2020) Getipt door Leusden-ZET vroegen we een vrijwilligerswaardering aan bij het K.F. 

Heijn fonds. Deze werd toegekend zodat we 20 kerstpakketten konden rondbrengen onder 

kernvrijwilligers. 

 

Alandsbeek 6-minuten zone – AED’s 

Overleg met Jeff de Vries van EHBO afdeling Leusden leidde in februari 2020 tot de plaatsing van een 

extra AED aan de Beemden. Daarmee is de hele wijk ‘6-minuten zone’.  
In 2021 plaatste AMVEST nog een extra AED aan de muur van de wijkkamer.  
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Project Duurzaam Alandsbeek 
Als bestuur gaven we in 2020 bij de gemeente aan dat we graag 

samen met bewoners aan de slag willen in de wijk met het 

verduurzamen van de woningen. In het voorjaar van 2021 is 

gestart met het project ‘Duurzaam Alandsbeek’. Hierin werken we 

als wijkvereniging samen met de gemeente Leusden en het 

energieloket IkWilWatt samen met de landelijke DoeTank 

Publieke Ontzorging aan een Kennis- en Leertraject.  

Doel van het Kennis- en Leertraject is te onderzoeken hoe 

woningeigenaren hun woning op een gemakkelijke, slimme en 

leuke manier toekomstbestendig kunnen maken. Samen met de 

gemeenten Emmen, Veldhoven en Weert doen wij als wijk in 

Leusden de komende drie jaar mee aan dit leertraject. Via het 

Leusdens energieloket IkWilWatt maken we kennis en ervaringen 

beschikbaar voor Alandsbekers die graag aan de slag willen met 

het verduurzamen van de eigen woning. Als wijkvereniging 

denken en werken we actief mee en stellen onze 

communicatiekanalen en netwerk beschikbaar. 

Informatie over het project in Alandsbeek: 

https://www.ikwilwatt.nl/alandsbeek/ 

Actuele stand van zaken: 

http://www.buurkrachtalandsbeek.nl/stand-van-zaken-

duurzaam-alandsbeek/ 

 

 

 

 

 

http://www.buurkrachtalandsbeek.nl/stand-van-zaken-duurzaam-alandsbeek/
http://www.buurkrachtalandsbeek.nl/stand-van-zaken-duurzaam-alandsbeek/
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Communicatie 

Het bestuur verzorgt de communicatie binnen de wijk en naar buiten. We houden de media bij en 

verzorgen de berichtgeving. Een behoorlijke taak. 

Website 

In principe is de website de centrale plek van waaruit we als wijkvereniging communiceren. Met de 

website informeren we over activiteiten en dingen die spelen op wijkniveau. 

Eind 2021 hebben 165 mensen een abonnement op nieuwe berichten. Het grootste deel van deze 

mensen is ook lid van de vereniging. 

In 2020 plaatsten we 40 nieuwe berichten 

In 2021 plaatsten we 29 nieuwe berichten 

De ‘kijkcijfers’ zijn over het algemeen goed. De berichten worden minstens 200 keer bekeken. Erg 

afhankelijk van het onderwerp, er zijn uitschieters naar 500 en 1000. Enkele voorbeelden: 

Halloween groot succes (365 hits)  Nieuwe groepapp: Sociaal Alandsbeek (507) 

Activiteiten oktober 2021 (351)  Insectenhotels: ze hangen! (198) 

Dakdate nieuws (230)  Update Cultuur bij je Buur (442) 

 

Berichten van de website worden in veel gevallen doorgezet naar Twitter (235 volgers), Facebook 

(500+ vrienden) en de appgroep Sociaal Alandsbeek (114 deelnemers).  

Informatieborden 

Deze  borden staan bij de 5 ingangen van de wijk. Het idee erachter is: niet iedereen is aangesloten 

op de sociale media en buren kunnen ook zelf iets ophangen. De borden werden maar een enkele 

keer gebruikt en worden slecht bijgehouden.  

Het plastificeren van berichten en persoonlijk op gaan hangen op de 5 borden is een relatief 

tijdrovende zaak. Iemand zou hiervan het beheer moeten, willen doen.  

Nieuwsbrief Leden 

Leden zitten niet altijd op Facebook of in de sociale app (waar veel wordt uitgewisseld). Ook hebben 

nog steeds niet alle leden een abonnement op de website genomen. Daarom sturen we een paar 

keer per jaar informatie naar ‘onze eigen mensen’. Naast korting op sommige activiteiten is dat hun 
enige privilege. Voordeel is daarbij dat er eerder communicatie in beide richtingen ontstaat. 

In 2020 werden vier nieuwsbrieven verstuurd. In  2021 waren dit er drie.  

 

Wijkkrant de Alandsbeker 

In oktober 2021 is een wijkkrant geproduceerd. De kosten werden volledig gedragen door project 

Duurzaam (gemeente) vanwege het uitgebreide artikel over het project. De krant werd (zoals 

gewoonlijk) door het bestuur gemaakt en verspreid door de Strato’s. 

 

Publicaties  

https://www.leusderkrant.nl/lokaal/maatschappelijk/329191/hulphelp-lijn-alandsbeek-ivmcorona-

691181 

https://www.leusderkrant.nl/lokaal/maatschappelijk/347954/buurkracht-alandsbeek-vraagt-om-

stemmen-708152 

https://www.leusderkrant.nl/sport/overig/686871/veel-interesse-voor-chi-neng-qigong-in-

buitenlucht-alandsbeek 

https://www.lariks-leusden.nl/wp-content/uploads/2021/05/Boekje-zorg-voor-de-mantelzorger-

mei-2021.pdf 

 

https://www.leusderkrant.nl/lokaal/maatschappelijk/329191/hulphelp-lijn-alandsbeek-ivmcorona-691181
https://www.leusderkrant.nl/lokaal/maatschappelijk/329191/hulphelp-lijn-alandsbeek-ivmcorona-691181
https://www.leusderkrant.nl/lokaal/maatschappelijk/347954/buurkracht-alandsbeek-vraagt-om-stemmen-708152
https://www.leusderkrant.nl/lokaal/maatschappelijk/347954/buurkracht-alandsbeek-vraagt-om-stemmen-708152
https://www.leusderkrant.nl/sport/overig/686871/veel-interesse-voor-chi-neng-qigong-in-buitenlucht-alandsbeek
https://www.leusderkrant.nl/sport/overig/686871/veel-interesse-voor-chi-neng-qigong-in-buitenlucht-alandsbeek
https://www.lariks-leusden.nl/wp-content/uploads/2021/05/Boekje-zorg-voor-de-mantelzorger-mei-2021.pdf
https://www.lariks-leusden.nl/wp-content/uploads/2021/05/Boekje-zorg-voor-de-mantelzorger-mei-2021.pdf


  Jaarverslag 2020&2021 Buurkracht Alandsbeek 

10 

 

Bekostiging huur Wijkkamer Alandsbeek 

(juni 2021) We stellen als bestuur een brief op waarin we AMVEST vragen om sponsoring van onze 

wijkkamer. Dit doen we in samenwerking met de gemeente. De gemeente ziet namelijk graag een 

tweede grote sponsor onder het project. De uitslag is positief: AMVEST neemt voor twee jaar (2021 – 

2023) 1/3 van de kale huur voor haar rekening. Dit in ruil voor gebruik van het AMVEST-logo bij 

activiteiten. 

In augustus neemt wethouder Erik van Beurden vrij plotseling afscheid. Kort daarvoor lukt het om 

een beschikking op papier te krijgen: het college stemt in met financiering van de Kokmeeuw 2 voor 

de periode van twee jaar tot 31 augustus 2023. Dit bedrag is het aanvullende bedrag van 653,- huur 

per maand (2/3 van de kale huur). 

 

Wijkkamer - Gebruik derden 

Overwegingen: Het is belangrijk dat de wijkkamer zoveel mogelijk in gebruik is en ‘leeft’. Sommige 
activiteiten die georganiseerd worden door derden sluiten goed aan bij onze doelstellingen 

(activiteiten voor wijkbewoners, vrijwilligerswerk). Daarnaast kunnen we vragen om een 

onkostenvergoeding voor dit gebruik. Daarmee dekken we een deel van de vaste lasten. 

 

1. Het zou leuk zijn wanneer in de wijkkamer meer cursussen worden gegeven die bezocht kunnen 

worden door bewoners aan de Oost kant van Leusden. In 2021 zijn we vanuit bestuur in gesprek 

gegaan met Alexander Artz  van Latent Talent over de mogelijkheid van het organiseren van 

cursussen op locatie Wijkkamer Alandsbeek. De locatie valt in goede aarde voor bepaalde cursussen. 

Latent Talent zit met het probleem dat het moeilijk is om locaties te vinden voor éénmalige of 

kortlopende cursussen. Er worden afspraken gemaakt over onkostenvergoeding bij gebruik. In 

september 2021 staan wij in de locatielijst van Latent Talent voor een vijftal cursussen. We promoten 

de cursussen via onze sociale media. Slechts één van de cursussen gaat door: Ontdek muziek (2 

avonden in oktober). 

2. IkWilWatt, waarmee we samenwerken in het project Duurzaam Alandsbeek, organiseert 

regelmatig bijeenkomsten voor de energiecoaches. Henriette Former reserveert hiervoor soms onze 

ruimte tegen onkostenvergoeding. 

 

3. Gonnie Epskamp organiseert creatieve dagcursussen. Sinds oktober 2021 doet zij dit 1 of 2 x per 

maand in Wijkkamer Alandsbeek. De deelnemers betalen een ruime onkostenvergoeding voor het 

gebruik van de ruimte. Zelf verdient zij niet aan de activiteit. 

Deze activiteit heeft een aparte positie. Hij staat namelijk open voor deelnemers uit de wijk maar ook 

daarbuiten. We promoten de activiteit (ook) via onze sociale media.  

4. ’t Gilde 

Er is een aanvraag gedaan door ’t Gilde met de vraag of vrijwilligers van Coach4You een aantal keer 

per jaar in de wijkkamer kunnen vergaderen. Wij hebben daar positief op gereageerd. 
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Ledenbestand, contributie, ledenlijst en ledenwerving 

In de periode 2020 – 2021 is het ledenbestand gegroeid van 208 naar 220 leden. De winst zit vooral 

in de eerste maanden van 2020. In de periode 2020 - 2021 verloren we 12 leden door verhuizing of 

overlijden. In de grafiek wordt alleen het totaal aantal leden op dat tijdstip bekeken. 

 

 

Contributiebetaling 

In 2020 en 2021 verstuurden we  een contributiebrief en herinnering per mail aan alle leden.   

2021: Van de 220 leden hebben er 75 geen contributie betaald. Overigens betalen de anderen vaak 

meer dan de gevraagde € 10,- per jaar. 

Jaren geleden bleek incasso voor ons een té kostbare zaak. Is dat nog steeds zo? 

Nadeel van incasso is dat gulle gevers minder gemakkelijk gul zullen geven. Tussenvorm is het 

toevoegen van een QR-code die betaling en aanpassing van het bedrag gemakkelijk maakt voor de 

leden. 

Ledenlijst 

De kwaliteit van de ledenlijst is kwalitatief verbeterd de afgelopen jaren. Maar er liggen klussen die 

eens even opgepakt zouden moeten worden. Zo zijn er 14 leden waarvan we geen, of niet het juiste 

mailadres van hebben. Zij ontvangen nooit post en betalen geen contributie.  

Ook naar de niet-betalers zou eens goed gekeken moeten worden. Waarschijnlijk zitten er mensen 

tussen die eigenlijk geen lid meer willen of zouden moeten zijn.  

 

Ledenwerving 

Werving vond plaats:  

- via de communicatiekanalen: berichten op website, in de Alandsbeker, op Facebook.  

- bij nieuwe bezoekers wijkkamer en soms tijdens activiteiten (Aanschuiftafel straat) 

Waarschijnlijk is eind 2021 een probleem ontstaan met het contactformulier op de website. Je kunt 

het wel invullen maar het komt niet bij ons aan. Dit is nog niet opgelost.  

 


