Jaarverslag 2020
Het jaar van de alternatieven
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Inleiding:
Wat als een normaal jaar van start ging, is uiteindelijk het jaar geworden van het alternatieve aanbod. De
Nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari was als vanouds een goed bezocht lunchbuffet waar 85 personen aan
hebben deelgenomen. Wie had toen kunnen denken dat een handdruk en drie klapzoenen tot het
verleden zouden gaan behoren.
Ondanks de beperkingen en drie maal een sluiting vanwege ‘verschillende lockdown stadia’, hebben wij
geprobeerd, daar waar mogelijk, het aanbod in aangepaste vorm te laten doorgaan.
Bestuur:
In 2020 zijn er kennismakingsgesprekken gevoerd met drie kandidaat bestuursleden. Uiteindelijk is er een
bestuurslid toegetreden. Het bestuur is daarmee veranderd van samenstelling. Met ingang van 1 juni
bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Simone Groot
voorzitter
Joop den Hollander
secretaris
Libbe van Dijk
penningmeester
Ada Beijerbergen
bestuurslid Publiciteit
Ber Dahlkamp
bestuurslid Wet- en Regelgeving aftredend per 1-1-2021
Stella Verhagen
bestuurslid Activiteitencommissie
Vacature
algemeen bestuurslid
(Wegens vertrek van een bestuurslid en een reeds openstaande vacature zijn we nu op zoek naar twee
nieuwe bestuursleden.)

2020 was voor het bestuur een bijzonder jaar:
Andere onderwerpen op de agenda:
Hoe kunnen we De Stut coronaproof maken? De richtlijnen van het RIVM volgen.
Vergaderen op 1.5 meter afstand. Handgel, looproutes, schoonmaak en mondkapjes.
Hoeveel cursisten kunnen op 1.5 m afstand deelnemen? Wat te doen met de betaalde contributies?
De besmettingen namen verder toe. De Stut moest helemaal sluiten.
Onze penningmeester maakt vele overzichten. Wat zijn onze vaste lasten en de steeds verder terug
lopende inkomsten? Geen gezelligheid meer binnen De Stut, geen cursisten en geen vrijwilligers.
Geen kerstborrel, geen vrijwilligersfeest. Hoe houden we contact met onze vrijwilligers?
Contact met de beleidsambtenaren in Heemskerk en Beverwijk kan alleen via ZOOM.
Ons bestuur kan ook alleen via ZOOM nog met elkaar vergaderen.
We houden met elkaar de moed erin, we gaan door en geven de moed niet op.
Simone Groot
Beroepskrachten:
Er zijn twee part time beroepskrachten in dienst. Zij zijn het aanspreekpunt voor de vrijwilligers en het
bestuur en coördineren de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer.
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Jaarverslag 2020 cursusadministratie:
De cursusadministratie van Ontmoetingscentrum De Stut wordt geadministreerd in het programma
Access. Hiermee wordt al meer dan 10 jaar gewerkt, maar het programma is vanaf september 2019 in een
nieuw jasje gestoken. De laatste modernisering vond plaats in de periode maart en april 2020. Inmiddels
zijn ook de e-mailadressen ingevoerd. Ruim 400 cursisten zijn hierover gebeld.
Koppeling naar de financiële administratie
Vereenvoudiging van het invoeren van de cursussen
Automatische aanvulling van woonplaats
Vereenvoudiging van IBAN invoering
Foutmelding bij een niet 18 cijferig rekeningnummer
Bij iedere vrijwilliger is een functie geplaatst zodat er per functie een lijst kan worden uitgedraaid
(denk aan vrijwillige balie- of schenkmedewerkers, betaalde en niet betaalde docenten en deelnemers per
cursus). Gaandeweg 2020 was het programma zodanig gemoderniseerd dat het nu voldoet aan onze
eisen.
In maart 2020 kwam het coronavirus ons land binnen en moesten wij van de één op de andere dag ons
ontmoetingscentrum sluiten voor bezoekers. De telefoon stond roodgloeiend met vragen van vrijwilligers
en cursisten.
Wij kwamen tot het inzicht dat het een goed idee is alle betrokkenen door middel van een nieuwsbrief te
informeren. Inmiddels ontvangen ongeveer 700 betrokkenen maandelijks een nieuwsbrief. Wij bieden
online lessen/cursussen aan voor Qigong en Kunstgeschiedenis.
Paula Walstra

De Stut aan de hand van kerndoelen:
1. Meedoen en ontmoeten
De Stichting Ontmoetingscentrum De Stut stelt zich ten doel om ontmoeting tussen mensen te
bevorderen. We bieden hiervoor een afwisselend pakket activiteiten aan. Een korte opsomming van ons
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activiteitenaanbod is als bijlage toegevoegd. Voor een uitgebreider overzicht van ons aanbod verwijzen
wij graag naar het programmaboekje 2019 - 2020 en 2020 - 2021 en onze website www.destut.nl.
In januari 2020 waren er op jaarbasis, per categorie, het volgende aantal ingeschreven cursisten en
activiteiten:
Preventie:
135 cursisten
4 verschillende activiteiten*
Creativiteit:
114 cursisten
9 verschillende activiteiten
Educatie:
190 cursisten
15 verschillende activiteiten
Recreatie:
74 cursisten
3 verschillende activiteiten
Conditie:
305 cursisten
20 verschillende activiteiten
In totaal zijn dat:
818 cursisten en
51 verschillende activiteiten.
*Het eerste kwartaal van 2020 stond in het teken van een viertal themabijeenkomsten en lezingen. De
belangstelling bleek groot.
*Javaanse Hofcultuur
45 personen
*Levenstestament
48 en 25 personen (tweemaal aangeboden)
*Boekenweekactiviteit
17 personen

2. Zelfredzaamheid en ondersteuning
Het vermogen om de regie over het leven in eigen hand te houden vinden wij heel belangrijk. De
samenwerking met collega-organisatie REAKT, onderdeel van de Parnassiagroep, voor wat betreft
inloopgelegenheid Koffie Plus, is voortgezet. Dat geldt ook voor onze samenwerking met Stichting
Participatie Anderstaligen. Bij Taalcarrousel krijgen anderstaligen handvatten aangereikt om zich te
ontwikkelen binnen de Nederlandse samenleving.
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Jaarverslag van Reakt Koffie Plus het was een zeer bijzonder jaar.
Januari en februari verliepen vrij normaal ‘voor elkaar en met elkaar’, zoals in onze leus. In de maand
januari kwamen er 35 Koffie Plus mensen binnen en ongeveer 18 geïndiceerde cliënten. We speelden
spelletjes en aten met elkaar. In februari kwamen er 29 personen bij Koffie Plus en weer 18 geïndiceerden.
In maart kwamen er ook nog 24 personen en de genoemde geïndiceerden.
Op vrijdag 13 maart moest De Stut de deuren sluiten dus ben ik iedereen gaan afbellen. Het was een zeer
hectische dag. Vanaf week 12 kwamen we in de eerste (intelligente) lockdown.
Mijn collega Alex ging voortaan ook op vrijdag werken bij de afdeling Psychogeriatrie in de kliniek en ik
assisteerde daar vanaf dat moment als extra begeleider. De andere uren werden gevuld met het bellen van
de bezoekers van Koffie Plus. Het was voor ons allen een lastige en moeilijke tijd: geen Koffie Plus en alleen
telefonisch contact. Het missen van lichaamstaal zodat er wel gezegd werd dat het goed ging maar tussen
de regels door hoorde je dat het niet zo was. Er was veel eenzaamheid en isolement, de psychische
klachten namen toe.
Op 18 mei kon ik weer beginnen. Eerst twee middagen met vijf personen. Hoe konden we de corona regels
volgen en toch een goed programma bieden? Van ‘voor elkaar en met elkaar’ was geen sprake meer. Zo
min mogelijk handelingen en zitten waar je zit. De begeleiders en vrijwilligers verzorgden vanaf die tijd de
koffie en de thee. Ook de koekjes werden uitgedeeld. Dit was geheel tegen de visie van Koffie Plus in. Het
programma had drie onderdelen: wat heb je de laatste week of weekend gedaan, daarna ballon meppen
(met badminton racket) en tot slot het spel ‘de familievragen’. Alles geheel coronaproof.
Vanaf begin juni wordt er verder opgeschaald. De ochtenden komen er bij, we breiden uit naar zes
personen en krijgen extra ondersteuning van een vrijwilliger. Eind juni ook weer de donderdag met in de
middag Rummikub. Half juli gaan we weer soep koken met een broodje. In augustus, na de vakantie,
begint Alex op de vrijdag en is de week weer rond. Alles is coronaproof en in het jaar 2020 hebben we geen
corona besmettingen. De aantallen die er komen bij Koffie Plus zijn maximaal 12 personen per dag, dus 6
per dagdeel. Door de anderhalve meter maatregel is er geen ruimte voor meer bezoekers en alles is op
afspraak. De middagen zijn steeds (bijna) vol maar in de ochtenden is er meestal nog ruimte. Dit komt
mede door de doelgroep die meestal moeite heeft om op te staan, of thuiszorg heeft enz.
Het voordeel van het nieuwe werken vinden de bezoekers dat door de kleinere groepen de gesprekken,
mede door de familievragen, diepgaander zijn. Ook het ballon meppen is erg populair, geeft veel hilariteit
en er wordt voldoende bewogen.
Tot zover het corona jaar 2020 en afwachten wat 2021 zal brengen. Theo
Brakenhoff

3. Samenredzaamheid en inwonerkracht
De Stut ziet het als haar taak een laagdrempelige organisatie te zijn waar bezoekers kunnen binnenlopen
voor een kopje koffie en voor het maken van een praatje. Het afgelopen jaar ging dat natuurlijk
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moeizamer. Er waren momenten dat we mensen letterlijk buiten moesten laten staan. Dat gaat behoorlijk
tegen onze natuur in. Als ontmoetingscentrum haal je juist alles uit de kast om mensen met elkaar in
contact te laten komen.
In de maanden mei tot en met begin september kregen wij gelukkig deze kans wel. Een aantal
cursusleiders zag mogelijkheid om een of meerdere uitgevallen lessen in te halen. Tot volle tevredenheid
van de deelnemers die gretig ingingen op dit aanbod:
Activiteit:
Boekensteun
Creagroep
Duitse conversatie
Engelse conversatie
Franse conversatie
Italiaanse conversatie
Jeu de boules
Keep Kit en Fifty Fit
Spaanse conversatie
Stoelgym
Stutorkest
Tafeltennis
Toveren met textiel
Volksdansen (afscheidsbijeenkomst)
Vergaderingen van werkgroepen
Inloop
Totaal:

Aantal deelnemers:
19
71
7
15
11
43
86
171
45
82
16
44
19
11
55
285
980 deelnemers

Gedurende de zomerperiode hebben wij bijgehouden welke personen er binnen kwamen. Naam en
telefoonnummer zijn genoteerd zodat men indien nodig benaderd kon worden. N.a.v. een mogelijk
besmettingsgeval hebben wij dat tweemaal moeten doen.
Daar waar mogelijk hebben wij individuen de mogelijkheid gegeven om hun verhaal te doen. Soms kan
dat net het verschil maken tussen er ‘helemaal doorheen zitten’ en weer verder kunnen.
Een mooi voorbeeld toont het initiatief van onze collega’s van Welschap Welzijn. Met hun actie: ‘zakje vol
met liefs’ kwamen de sociaal werkers bij mensen aan de deur om een ieder een hart onder de riem te
steken. De bezoekers van De Stut werden meegenomen in hun ronde. Met een Stutvrijwilligster werden
een aantal wandelingen georganiseerd en kwam het tot een goed gesprek. Daarna was de vrijwilligster zo
opgemonterd dat zij aanbood om meer klusjes voor De Stut te doen.

Volksdansen:
Een van de grootste pechhebbers van de hele situatie waren de volksdansers. Dit had twee oorzaken: de
docent moest wegens ziekte afhaken en het is niet gelukt om een vervanger te vinden. Tevens zagen we
geen mogelijkheid om deze dansvorm op een veilige manier aan te bieden.
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De Stut aan de hand van thema’s:
1. Preventie en vroeg signalering
We maken in ons activiteitenaanbod onderscheid in de categorieën: preventie, creativiteit, educatie,
recreatie en conditie. De activiteiten die genoemd worden in het programmaboekje zijn het middel om
bewoners van Beverwijk en Heemskerk uit hun huis te krijgen. Zie Bijlage.
In de zomer maanden hebben wij geprobeerd zo veel mogelijk van de gemiste lessen in te laten halen.
Mede dankzij de bereidheid van de vakdocenten is dat aardig gelukt. Gelukkig konden Koffie Plus en de
pedicure na de eerste lockdown weer vrij snel aan het werk.
Wat kon er wel:
Hoewel een groot gedeelte van het jaar het gebouw niet bezocht kon worden voor cursussen en
activiteiten, is er weldegelijk bedrijvigheid geweest. Achter de schermen is er hard gewerkt om
alternatieven te bedenken en (elke keer weer) klaar te staan voor het moment dat we open mochten.

•
•
•
•
•
•
•
•

Tot de zomervakantie zijn we met de bewegingsactiviteiten Keep Fit en Fifty Fit 1 en 2
naar buiten gegaan.
De cursus Aziatische bewegingsleer is online gegaan. Via YouTube waren de lessen tien
weken te volgen.
De tekendocent heeft cursisten per e-mail opdrachten gegeven en becommentarieerd.
Leiding van de basiscursus Beter Fotograferen heeft per mail opdrachten en aanwijzingen
gegeven. Ter afsluiting van de cursus heeft er een fototentoonstelling gehangen in de hal.
De docent van Qigong heeft via de computer contact gehouden met zijn deelnemers en
hen voorzien van oefeningen om thuis te doen.
La Blast en Dans je fit hebben met behulp van Skype wekelijks les gekregen.
Jeu de boules kon het hele voorjaar en zomer doorgaan. De speelbanen werden
afgebakend met afzetlint.
Een van onze buren; sportcentrum Fit4U2, heeft een half jaar gebruik gemaakt van de
tuin voor hun groepslessen. Dit werd helaas door sommige omwonenden niet in dank
afgenomen vanwege vermeende geluidsoverlast.
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Jaarverslag Sportlessen 2020
2020, het jaar waarin zoveel leuke sportevenementen gehouden zouden worden….
Helaas, op 15 maart ging Nederland in lockdown en zaten wij als sporters thuis.
Niet meer op dinsdagmiddag naar De Stut, om sportlessen te geven, en voor de sporters ook geen sociale
contacten meer met de clubgenoten.
Het was niet anders dan afwachten op het signaal dat er weer gesport mocht gaan worden.
In mei was het zover, het was mooi weer en er mochten buitenactiviteiten gegeven worden, mits op 1,5
meter afstand van elkaar natuurlijk. In de tuin van De Stut konden de sporters dus in aangepaste vorm van
start met de activiteiten. Iedereen was erg blij om weer te kunnen sporten en sociale contacten te hebben.
Maar op 15 december gingen de sportlessen helaas alweer op slot, dus geen gezellige afsluiting met de
kerst, waar iedereen altijd zo naar uitkijkt.
2021, het is afwachten wanneer de sportlessen weer mogen starten. Hopelijk,
zien wij elkaar binnenkort bij De Stut.
Sportgroetjes,
Trudie van Ommeren

2. Zelforganisatie en actief burgerschap
Bij het uitvoeren van haar programma leunt en steunt Stichting Ontmoetingscentrum De Stut op een
groot aantal vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is het afgelopen jaar teruggegaan van 110 naar 97
personen. Deels door natuurlijk verloop en verhuizing maar er zijn ook enkele vrijwilligers afgehaakt uit
angst besmet te raken tijdens het uitvoeren van een vrijwilligersklus.

Een Stutvrijwilliger aan het woord
Het jaar 2020 is voor velen van ons niet echt een prettig jaar geweest.
Velen en zeker ook ik heb het contact met iedereen bij De Stut gemist.
De Stut voldoet bij velen in de behoefte aan contact met anderen via cursussen, spel enz.
Ik ervaar het behulpzaam zijn bij De Stut ook als een soort ontspanning voor mijzelf.
Laten we hopen dat we elkaar weer spoedig mogen ontmoeten. Dat we op een gezellige manier de draad
weer kunnen oppakken en leuke evenementen kunnen organiseren.
Groetjes, Elly
Lips.

3. Innovatie en ontwikkeling
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De plannen voor nieuwe initiatieven waren er en ook de uitvoering lag op schema. Helaas liep het
allemaal anders. De contacten met collega organisaties zijn nu op afstand via ZOOM verbindingen en er
zijn Teams vergaderingen. In een jaar blijken wij veel geleerd te hebben op dit gebied.
Bijeenkomsten:
Tot half maart hebben er vijf grootschalige activiteiten plaatsgevonden. Daaronder rekenen wij de reeds
genoemde Nieuwjaarsbijeenkomst. Er was een lezing over de Javaanse Hofcultuur en twee bijeenkomsten
van de notaris over het levenstestament.
De laatste bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met Bibliotheek IJmond Noord en basisschool
de Vlinder. In het kader van de Boekenweek werd er door vijf leerlingen uit groep zeven voorgelezen aan
zeven oudere bezoekers. Er waren vijf begeleiders voor hand- en spandiensten aanwezig. Afgesloten werd
met een gezamenlijke lunch.

Op 17 maart kwam de eerste lockdown en werd alles gecanceld. Hierdoor kwamen de volgende
activiteiten te vervallen:
*Levenstestament, vanwege grote belangstelling zou deze voor de derde keer worden aangeboden.
*Digitale erfenis i.s.m. Seniorweb
*Paasarrangement maken
*Modeshow
*Pannenkoekdag i.s.m. basisschool de Vlinder
*Porselein stippen
*Sinterklaasspel voor de vrijwilligers
*Kerstverhaal online i.s.m. Stichting Welzijn Beverwijk en Bibliotheek IJmond Noord

4. Vraaggericht en nabij
Door het wegvallen van inkomsten uit cursusgelden zijn wij actief nieuwe medegebruikers van het
gebouw gaan werven. Verhuur aan derden bleek dit jaar gemakkelijker dan in eerste instantie verwacht.
Na een verzoek van een boekenclub om gebruik te mogen maken van een zaal hebben wij een oproep
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gedaan via de regionale media. Meerdere clubjes en een collega organisatie benaderden ons omdat men
vanwege het aantal personen niet meer terecht kon in hun eigen huiskamer. Helaas werd met de tweede
lockdown vervolgens alsnog een streep getrokken door dit initiatief.
5. Integraal en samenhang
Wij vinden het belangrijk om met meerdere organisaties structurele contacten te onderhouden. Niet alle
gemaakte afspraken zijn echter in de wacht gezet.
-De cliënten van de Groeierij zijn vanaf half mei weer gekomen om de tuin rondom De Stut onkruid- en
zwerfafval vrij te maken.
-De samenwerking met basisschool de Vlinder heeft in 2020 een vervolg gekregen in de vorm van een
gezellige voorleeslunch.
6. Balans individueel en collectief
De individuele bezoeker staat centraal bij inloopgelegenheid Koffie Plus. Met inachtneming van de RIVM
richtlijnen konden cliënten vanaf half mei weer terecht. Voor Koffie Plus wordt jaarlijks een aparte offerte
en een jaarverslag gemaakt door Parnassiagroep REAKT.
7. Balans vrijwilligers en beroepskrachten
Vanwege de langdurige sluiting van ons centrum hebben wij dit jaar een opvallende verschuiving gezien
van uitvoerende werkzaamheden van de vrijwilligers richting de beroepskrachten. Dit proces was al in
gang gezet maar is in een stroomversnelling geraakt. We hopen het tij te keren door de vrijwilligers
deskundigheidsbevordering aan te bieden waardoor hun vrijwilligerswerk uitdagend blijft. Gedurende het
jaar zijn er diverse acties ondernomen om de betrokkenheid met De Stut te behouden.
Aandacht voor vrijwilligers:
Helaas zijn alle contactmomenten vervallen. Dus dit jaar geen zomerborrel, geen vrijwilligersfeest en géén
jaarafsluiting. We hebben geprobeerd alternatieven te bedenken om het onderlinge contact en
betrokkenheid met de organisatie vast te houden. Gezien de reacties denken wij hierin geslaagd te zijn.
*Tijdens de eerste lockdown zijn alle vrijwilligers persoonlijk gebeld om te informeren hoe het ermee
gaat.
*Door middel van de nieuwsbrief proberen we elkaar op de hoogte te houden.
*Het plan was om een gezellig samenzijn te organiseren en met elkaar het Sinterklaasspel te spelen. Dat
kwam helaas te vervallen. Er is als alternatief een chocoladeletter met sinterklaasgedicht naar alle
vrijwilligers gegaan.
*Een ‘Welkom in het nieuw jaar’ goodybag is klaargemaakt om in de eerste week van 2021 uit te delen
aan alle vrijwilligers en docenten. De inhoud van het tasje bestond uit een weekplanner en een gedicht
met balpen, een Orchidee en een nieuwjaarsgroet. Dit alles is belangeloos aangeboden door enkele van
onze relaties en vervolgens door een tiental vrijwilligers thuisbezorgd.

Jubilarissen:
Het afgelopen jaar waren er maar liefst vijf vrijwilligers 25 jaar actief voor De Stut. Het is goed gebruik om
een jubilaris tijdens het uitoefenen van zijn of haar functie te verrassen met een bloemetje. Dat zat er dit
jaar helaas niet in. Als alternatief is er toen rond de Kerstdagen een attentie thuis bezorgd.
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Deskundigheidsbevordering:
Deze ‘rustige’ tijd hebben de beroepskrachten en bestuursleden aangegrepen om zichzelf bij te scholen.
Konden we eerst nog fysiek aanwezig zijn bij trainingen, later ging het over op digitale deelname.
*Het voltallige bestuur heeft samen met de beroepskrachten deelgenomen aan de training
Dementievriendelijk van Alzheimervereniging Midden Kennemerland. Een vervolg voor de overige
vrijwilligers stond gepland voor het najaar van 2020 maar komt nu op een later moment.
*Begin van het jaar mochten wij een schenking ontvangen in de vorm van een AED apparaat. De twee
beroepskrachten zijn op herhalingscursus Reanimeren en AED bedienen geweest. *Er is
deelgenomen aan de regionale bijeenkomst ‘Ook later lekker wonen’.

De Stut digitaal:
We hebben ons verdiept in het bijwonen van vergaderingen en Webinars middels ZOOM en Teams.
*Het bestuur vergadert zolang als dit nodig is voortaan via Teams.
*Er zijn Webinars en een ledenvergadering gevolgd van Agora, beroepsvereniging voor coördinatoren
vrijwilligerswerk.
*We hebben via een Skypeverbinding afscheid genomen van onze volksdansdocent. Hierdoor konden de
cursisten op gepaste afstand afscheid nemen van elkaar en van de docent.
*De Qigong lessen zijn per september online gegaan. Wekelijks ontvangen de cursisten per e-mail een link
thuis gestuurd voor het volgen van hun les.
*De cursus ‘Een vrouwelijke kijk op de kunstgeschiedenis’ is wekelijks te volgen via de computer.
Digitale nieuwsbrief:
Het streven is om maandelijks een digitale nieuwsbrief te verzenden naar alle cursisten, vrijwilligers,
docenten en Stutstars. (Dat zijn voormalige vrijwilligers die De Stut nog steeds een warm hart toedragen.)
In deze nieuwsbrief wordt de stand van zaken gemeld over het al dan niet opstarten van activiteiten,
leuke feiten over bijvoorbeeld jubilarissen en vrijwilligersattenties, RIVM richtlijnen e.d.
In totaal gaat het om 700 adressen. Het verzenden van de nieuwsbrief was een goede aanleiding om de
hele cursusadministratie op te schonen. Een omvangrijke klus en we hebben een behoorlijke inhaalslag
gemaakt. Uiteindelijk zijn er nu nog 55 personen zonder e-mailadres.
In de eerste nieuwsbrief is er een oproep gedaan om voor onze bezoekers mondkapjes te maken. Oude
lapjes waren bij ons op te halen.
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Groot onderhoud:
Elk nadeel heeft zijn voordeel. Door de leegstand in het voorjaar hebben wij meerdere klussen uitgevoerd
zonder dat het ons activiteitenprogramma in de weg zat.
*De zomerschoonmaak is twee maanden naar voren gehaald.
*Dankzij een financiële bijdrage van het TriArcus fonds hangen er nu in het hele gebouw nieuwe
overgordijnen.
*De buitenboel is onder handen genomen. Grote bomen die te gevaarlijk werden zijn gesnoeid of zelfs
gerooid.
*Een groot hekwerk op de erf afscheiding is geplaatst, in de hoop minder overlast te hebben van
ongewenste figuren die de tuin gebruiken als uitvalsbasis.
Financiën:
Daar waar mogelijk is er beknibbeld op kleine en grote uitgaven.
*Cursisten is gevraagd geen restitutieverzoeken te doen voor de gemiste lessen tijdens de intelligente
lockdown in maart. Hieraan is volop gehoor gegeven.
*De cursusprijs is tijdens de gedeeltelijke lockdown in oktober, en toen de regels verder werden
aangescherpt in december, naar rato berekend.
*Het programmaboekje seizoen 2020 – 2021 is digitaal verzonden. Het boekje is alleen bij personen die
geen e-mail hebben thuis bezorgd. Hierdoor hebben wij de helft van het aantal boekjes kunnen laten
maken.
Nawoord:
In de zomer zijn, daar waar mogelijk, alle activiteiten zo snel mogelijk weer opgepakt. Natuurlijk met
inachtneming van de anderhalve meter maatregel. De zomermaanden zijn gebruikt om gemiste lessen in
te halen. Voor de baliemedewerkers en schenkgastvrouwen kwamen er nieuwe taken bij. Na gebruik
worden tafels en stoelen afgenomen met een schoon sopje. Bezoekers worden vriendelijk verzocht
meteen door te lopen naar hun lokaal. Neus-mondkapjes mogen pas af als men zit. Zo proberen wij er het
beste van te maken.
Het voelt heel onnatuurlijk voor een ontmoetingscentrum om mensen af te remmen om spontaan binnen
te lopen. Voor het eerst in ons 31-jarige bestaan is er geen Open Huis georganiseerd.
Inschrijven voor een cursus gebeurde op vooraf afgesproken inschrijftijden en via het contactformulier op
de website. Er is een maximum aantal cursisten vastgesteld per activiteit. En vol is vol. Gezien de
inschrijvingen per september 2020 leek het aantal alles mee te vallen. In januari 2020 stonden er 683
cursisten ingeschreven. Per september 2020 waren dat er nog 480. Een verschil van 203 cursisten.
Opstart nieuwe seizoen:
De hele zomer hebben wij geoefend met het ‘nieuwe normaal’. Vanaf september proberen we dat in
praktijk te brengen. De contacten met collega’s verlopen inmiddels via Zoom en Team bijeenkomsten. In
november is de hernieuwde start aangekondigd van het project ‘Thuis is Oosterwijk’. De Stut heeft
medewerking aangeboden en gaat deelnemen aan de verschillende werkgroepen.
Een knaller om het jaar mee af te sluiten:
Via Agora, beroepsvereniging van vrijwilligers coördinatoren, is er een prijs gewonnen waarbij wij voor
€1500,- aan ICT producten mogen aanschaffen. In 2021 zal dit resulteren in de aankoop van twee nieuwe
werkstations, een laptop, printer en software pakketten.
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Wat blijft er op het te doen lijstje staan:
*De afgelaste themabijeenkomsten en creatieve workshops hopen wij alsnog aan te bieden. *Het
opstarten van een regionale netwerkgroep coördinatoren vrijwilligerswerk is met een jaar
vooruitgeschoven.
*Vacatures voor nieuwe bestuursleden worden uitgezet.
*Het besturingssysteem van de website wordt geactualiseerd en gemoderniseerd.
*De Meldcode huiselijk geweld heeft dit jaar geringe aandacht genoten. Op een enkel telefoongesprek
met een oudere heer na. Na toestemming van de betrokkene zijn de contactgegevens doorgespeeld naar
een medewerkster van het sociaal team Beverwijk.
*De Minima regeling van de beide gemeenten is opgenomen op onze website en in het
programmaboekje.
In memoriam: Ruurd Visser
Op 25 februari 2020 is een van de medeoprichters van de Stichting Ontmoetingscentrum De Stut
overleden. Ruurd is tot het laatst toe betrokken gebleven bij het reilen en zeilen van De Stut. Mede
dankzij hem kijken wij met trots terug op vele mooie jaren en is er een stevige basis gelegd voor de
toekomst.
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Bijlage: Overzicht Cursussen en Activiteiten bij Jaarverslag 2020
CREATIVITEIT
Crea - groep
Creatief met papier
Fotograferen - Beginners en Vervolg
Muziekgroep
Quiltbee
Stutkoor
Tekenen en schilderen 1 en 2
Tekenen naar de natuur - Najaar en Voorjaar
Portret tekenen najaar
Toveren met textiel

RECREATIE
Competitie bridge
Keezbord
Kienen
Klaverjassen
CONDITIE
Aziatische Bewegingsleer 1 en 2
Fifty Fit 1 en 2
Gymnastiek op de stoel
Jeu de Boules 1 en 2
Keep Fit 55 +
La Blast
Qigong 1 en 2
Tafeltennis
Yoga 1, 2, en 3
Yoga 4, 5 en 6
Dans je fit 1 en 2

EDUCATIE
Kunstgeschiedenis
Terugkijken, vergelijken en begrijpen
Een vrouwelijke kijk op kunstgeschiedenis
Talen:
Duitse conversatie
Engelse conversatie
Franse conversatie
PREVENTIE
Italiaanse conversatie 1 en 2
Koffie Plus
Spaanse conversatie
De Stut Actueel
Lezen:
Taalcarrousel voor wijkbewoners
Leesgroep ‘Boekensteun’
Vrijwilligerswerk Samen met een boek op
maandag
Bridgecursus:
Bridge - 2e jaars
Bridge - 3e jaars
Bridge – 3e jaars herhaling
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