Jaarverslag 2021
Een jaar met ups en downs
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Inleiding:
Geachte lezer, voor u ligt het Jaarverslag van Stichting Ontmoetingscentrum De Stut.
Het jaar ging van start met een lockdown. Dat was een behoorlijke domper. In totaal zijn we twintig
aaneengesloten weken met de nodige beperkingen open geweest. Veel vrijwilligers en bezoekers zijn ons
trouw gebleven. Helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen van een aantal van hen. Het was een jaar
met ups en downs.
Het Stutteam bestaat momenteel uit 98 vrijwilligers, zes bestuursleden en twee parttime
beroepskrachten.
Bestuur:
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Simone Groot
voorzitter
Vacature
secretaris
Vacature
penningmeester
Ada Beijerbergen
bestuurslid Publiciteit
Stella Verhagen
bestuurslid Activiteitencommissie
Olga Beijer
algemeen bestuurslid

Beroepskrachten:
De agogisch medewerkers zijn het aanspreekpunt voor de vrijwilligers en het bestuur. Zij coördineren de
dagelijkse gang van zaken op de werkvloer.

Paula Walstra en Erna van Kempen
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De Stut aan de hand van kerndoelen:
Kerndoel 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
activiteitenaanbod is als bijlage toegevoegd. Voor een uitgebreider overzicht van ons aanbod verwijzen
wij graag naar het programmaboekje 2020 - 2021 en 2021 - 2022 en onze website www.destut.nl.
In januari 2021 waren er op jaarbasis en per categorie, het volgende aantal ingeschreven cursisten en
activiteiten. Slechts een enkeling volgt meer dan een cursus:
Creativiteit:
108 cursisten
11 verschillende activiteiten
Educatie:
169 cursisten
17 verschillende activiteiten
Recreatie:
55 cursisten
3 verschillende activiteiten
Conditie:
183 cursisten
17 verschillende activiteiten
In totaal zijn dat:
515 cursisten en
48 verschillende activiteiten.
Op het gebied van preventie zijn er in 2021 weinig themabijeenkomsten en workshops geweest.
De workshop creatief schrijven, i.s.m. Bibliotheek IJmond Noord en de themabijeenkomst digitale erfenis
i.s.m. Seniorweb zijn afgelast. Volksdansinstuif op de laatste dinsdag van de maand en het (kerst) kienen,
konden niet altijd doorgang vinden.
Wat ging er door
In de zomermaanden zijn er inhaallessen aangeboden voor de reguliere activiteiten:
tafeltennis
56 personen
la blast
11
jeu de boules
129
volksdansinstuif
49
Engelse conversatie
7
Franse conversatie
14
Italiaanse conversatie 25
boek op maandag
7
creagroep
39
quiltbee
50
toveren met textiel
16
stutorkest
15
fotografie
12
tekenen en schilderen 13
portret tekenen
4
keezbord
38
klaverjassen
155
kienen
111
Totaal:
751 personen
De Stut open voor ‘inloop’
Het is ons gelukt om tijdens de lockdowns open te blijven voor een ieder die even behoefte had aan een
luisterend oor. Van januari tot en met augustus hebben wij de ‘inloop’ klantjes genoteerd. In geval van
een melding van Covid 19 besmetting konden wij de betreffende bezoekers van die dag hiervan op de
hoogte stellen. Deze acht maanden kwamen er in totaal 1152 personen binnenlopen. Dat is een
gemiddelde van 144 personen per maand.
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Ondanks de beperkingen zijn wij het gehele jaar in bedrijf gebleven.
Derden
De zalen zijn beschikbaar gesteld voor kleine gezelschappen. Taalcarrousel van SPA, De Kritische
Gemeente IJmond en een particuliere boekenclub hebben hiervan gebruik gemaakt. In totaal 52
personen.
De vier cliënten met begeleider van de Groeierij kwamen in de zomer wekelijks bijeen voor het
onderhoud van de tuin.
Koffie Plus kon onder voorwaarden ‘gewoon’ doorgaan. Tien dagdelen per week konden de bezoekers
terecht. Helaas nog niet op inloopbasis maar op deze manier hebben dagelijks zo’n tien personen
deelgenomen aan lunch of activiteit.
Zomerborrel
We hadden elkaar gemist en daarom was het extra fijn dat we begin augustus met alle vrijwilligers een
hapje en drankje konden nuttigen. Bij deze aftrap van het nieuwe seizoen mochten we 46 personen
verwelkomen.
Open Huis
Traditiegetrouw start het seizoen met een open huis. Eind augustus is er de mogelijkheid om kennis te
maken met het cursusaanbod en kan men inschrijven. Ook is het een uitgelezen kans om elkaar weer te
ontmoeten en nieuwe contacten op te doen. Dit jaar was de opzet sober van aard. Geen demonstraties of
open lessen. Geen zitjes in de hal waar koffie gedronken kon worden. Uiteindelijk kwamen hier 50
bezoekers op af. Gelukkig waren vele cursisten in de loop van de zomer al ingeschreven voor hun activiteit
van keuze.
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modeshow

kienen

stutlunch op zondag
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Activiteiten voor de buurt
Ondanks alle beperkende maatregelen hebben wij gedurende het jaar inloopmomenten en eenmalige
activiteiten aangeboden.
Stutlunch op zondag
We liepen al langer rond met het plan om in het weekend ‘iets’ voor de buurt te organiseren. Er bleek na
een kort onderzoek onder onze bezoekers, dat er na een afwezigheid van tien jaar, veel belangstelling was
voor een ontmoetingsmoment op de zondag.
Tijdens de stutlunch op zondag wordt een versbereide lunch aangeboden. Aansluitend is er de
mogelijkheid om met elkaar een gezelschapsspel te spelen of onder het genot van een kopje koffie bij te
praten.
Dit bleek een schot in de roos. In het voorjaar zaten wij nog in lockdown maar in september en oktober
kwamen er in totaal 27 bezoekers.
Daarna stroomden de aanmeldingen binnen. Zelfs zonder veel publiciteit te maken. We hebben het
maximum toen op 20 personen per middag gesteld om de veilige afstand van anderhalve meter te
kunnen waarborgen. Helaas is het vanwege een nieuwe lockdown in november en december niet meer
gelukt om onze gasten te verwelkomen. We hebben veel mensen moeten teleurstellen. Zowel de
bezoekers als de vrijwillige gastdames kijken maandelijks erg uit naar de bijeenkomsten. Het streven is om
in 2022 iedere laatste zondag van de maand de stutlunch aan te bieden.
Haakworkshop
Om jonger publiek te trekken zijn we uitgeweken naar een avond. Haken en breien zijn weer helemaal
terug van weggeweest. Een jonge vrijwilliger van midden twintig meldde zich aan voor het verzorgen van
een haakworkshop, thema Kerstmis. In vier lessen worden de basisvaardigheden uitgelegd en maakt men
een poppetje voor in de kerstboom. Dankzij onze oproep via Facebook, LinkedIn en de website kwamen
er dertien aanmeldingen binnen. Allemaal vrouwen tussen de twintig en veertig jaar. Tien daarvan zijn
ingeschreven en de overige belangstellenden staan op de wachtlijst.
Na twee lessen volgde een sluiting voor avondactiviteiten en werd de docent ook nog eens ziek. Dankzij
de sociale media zijn de cursisten op afstand onderwezen. In het voorjaar van 2022 zullen de overige twee
lessen worden in gehaald. Dan is het thema: Pasen.
Modeshow
In het voorjaar van 2020 kon het helaas niet doorgaan maar in november was er een geslaagde
najaarsmodeshow in onze Mr X zaal. De inschrijving hebben we gestopt bij 27 personen maar er was
zeker meer belangstelling voor geweest als wij daarvoor de ruimte hadden gehad in de zaal.
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Bijdrage Koffie Plus:
Het jaar 2021 voor Koffie Plus.
2021 was een roerig jaar midden in de Corona pandemie met alle regels en beperkingen. Beperkingen
zoals het niet meer kunnen participeren en daardoor meer hospitalisatie. In de loop van het jaar werden
de regels wat soepeler. Eerst bleven we op een toegewezen zitplaats zitten. Vaak deden we een spel zoals
het levensvragenspel en aansluitend werden we actief en gingen we bijvoorbeeld ballonnen meppen.
Later in het jaar zijn we toch ook weer het kaartspel Skip-bo gaan spelen. Wel met het in acht nemen van
de regels: op afstand van de anderhalve meter blijven en extra handen wassen. Maar door de
speelkaarten op een dienblad te leggen en naar elkaar toe te schuiven kun je elkaar goed bereiken. Het
ging wel ten koste van de intense gesprekken. Het voordeel was dat de bezoekers wat losser werden en
daardoor de problemen als minder zwaar ervaarden. We hebben de lunch weer ingevoerd. Ook hierbij
extra aandacht voor het handen wassen.
Er waren, en zijn nu nog, veel bezoekers die door de angst niet kwamen bij Koffie Plus. De oudere
bezoekers hebben dan ook vaker onderliggend lijden. Er kwam daardoor ook minder inloop. Nieuwe
mensen zagen een nog hogere drempel, met name in de tijden dat het ontmoetingscentrum ook gesloten
was. Ook hebben we binnen een jaar afscheid genomen van zeven bezoekers die overleden zijn. De
laatste in januari ’22. Vijf van deze bezoekers waren tot voor kort nog actief bij Koffie Plus. Twee personen
kwamen al wat langer niet meer door somatische aandoeningen. Twee bezoekers zijn helaas aan Corona
overleden.
2022 zal een jaar worden om oude bezoekers weer te motiveren om te komen en ook weer meer inloop
te bevorderen. Want onze leus blijft natuurlijk “voor elkaar en met elkaar” en iedereen doet mee naar
vermogen.
Theo Brakenhoff
activiteitenbegeleider
Skip-bo
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Kerndoel 2. Zelfredzaamheid en ondersteuning
Wij vinden het heel belangrijk dat een ieder de regie over het leven in eigen hand kan houden. Dit streven
staat centraal in onze samenwerking met collega-organisatie REAKT, onderdeel van de Parnassiagroep en
Stichting Participatie Anderstaligen. Bij Inloopgelegenheid Koffie Plus en Taalcarrousel krijgen de oudere
bezoekers en anderstaligen handvatten aangereikt om zich te ontwikkelen binnen de Nederlandse
samenleving.
Kerndoel 3. Samenredzaamheid en inwonerkracht
Het afgelopen jaar was het voor ons niet altijd mogelijk om de deur uitnodigend open te zetten.
Bezoekers en vrijwilligers hebben het sociale contact gemist.
Gelukkig heeft een aantal creatieve vrijwilligers daar een oplossing voor bedacht. Zij hebben op
afgesproken tijden met elkaar koffie gedronken. Dit gebeurde in kleine groepjes waardoor de veilige
afstand gewaarborgd was. De agogisch medewerkers hebben 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.

Werkbezoek wethouders en beleidsambtenaren. Tevens start van de week tegen eenzaamheid.
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De Stut aan de hand van thema’s:
Thema 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.
Zwerflapjes herenigd in een wandkleed.

Nieuw in ons aanbod: Haakworkshop in de avonduren.

Thema 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 gestabiliseerd op 98 personen.
Thema 3. Innovatie en ontwikkeling
Als organisatie is het belangrijk om open te staan voor nieuwe ontwikkelingen in het veld. Het bestuur
geeft graag het goede voorbeeld en stimuleert beroepskrachten en vrijwilligers om studiedagen of
trainingen te volgen. Bestuursleden en beroepskrachten hebben vorig jaar een trainingsmiddag gevolgd
van Alzheimervereniging Midden-Kennemerland over dementie. Voor alle vrijwilligers en bezoekers zou
er in 2021 een uitgebreide introductie dementie komen. Dit vervolg staat nu gepland voor het voorjaar
van 2022.
De beroepskrachten hebben hun herhalingstraining Bedrijfshulpverlening met goed resultaat gevolgd.
Voor de vrijwillige gastdames is er een instructiebijeenkomst belegd over gebruik van het pinapparaat.
Hiervoor is een mobiele telefoon en Sum-up apparaat aangeschaft. Tevens hebben we de QR scanner
geïntroduceerd.
Ook op afstand is er nog voldoende mogelijk gebleken om bij te scholen. Gedurende het jaar zijn er acht
webinars bijgewoond: signaleren suïcidaal gedrag, invloed vergroten en positie versterken, werkplezier en
vitaliteit, kunst in de zorg, storytelling, effectief samenwerken, vrijwilligersbeleid vernieuwen en creatief
denken.

Het voltallige bestuur in bedrijf.

Sinds 2021 aangesloten bij Volwassenenfonds Sport en Cultuur.
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uitleg pinapparaat

uitleg QR scanner

gastvrouwenoverleg

instructie pinapparaat

webinar kunst in zorg en welzijn

webinar effectief samenwerken

webinar creatief denken

webinar storytelling
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Algemene Ledenvergadering

webinar vrijwilligersbeleid

Thema 4. Vraaggericht en nabij
Helaas was er het afgelopen seizoen weinig mogelijk om aan vragen uit de samenleving te voldoen. Aan
dit punt gaan wij het komende jaar weer hard werken.

programmaboekje

open huis

vrijwilligers vacaturemarkt

fotografiecursus
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Thema 5. Integraal en samenhang
Wij vinden het belangrijk om met meerdere organisaties structurele contacten te onderhouden. De
contacten met de Groeierij, Reakt-Parnassiagroep, Met Heemskerk, SPA en Fotokring Heemskerk zijn
eerder geïntensiveerd dan afgenomen.

Het contact met collega organisaties is goed. Het gebouw wordt gebruikt als uitvalsbasis
voor de sociaal werkers van Met Heemskerk.

In 2021 is het project Samen in de IJmond vorm gegeven door de organisaties SPA, Fotokring Heemskerk
en Ontmoetingscentrum De Stut. Het ‘uitlenen’ van elkaars vrijwilligers vormt hierbij geen obstakel.
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Thema 6. Balans individueel en collectief
Ondanks de langdurige activiteitensluiting tijdens de lockdowns zijn we al die tijd open gebleven voor
individuele bezoekers. Er was koffie en tijd om een praatje te maken.
Thema 7. Balans vrijwilligers en beroepskrachten
Wij hebben gemerkt hoe belangrijk het voor mensen is om een rol te vervullen in de samenleving. Maar
ook om onderdeel uit te maken van die samenleving. Het naar elkaar omkijken wordt gestimuleerd. Er is
afgelopen zomer slechts één contactmoment geweest voor alle vrijwilligers. Gelukkig was er de
mogelijkheid om een blijk van waardering uit te delen in de vorm van een kleine attentie. Uit de reacties
maken wij op dat de vrijwilligers graag verbonden blijven aan De Stut. Het contact met de
beroepskrachten is goed te noemen en er is een grote bereidheid om voor elkaar waar te nemen.

vrijwilligersattentie nieuwjaar 2021

kerstattentie

lezing Javaanse hofcultuur vrijwilligers bedankdag 2021
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Nawoord:
Er stonden een aantal ‘te doen’ punten op onze actielijst:
De afgelaste themabijeenkomsten en creatieve workshops zijn in 2021 aangeboden.
Het besturingssysteem van de website is geactualiseerd en gemoderniseerd.
Het opstarten van een regionale netwerkgroep coördinatoren vrijwilligerswerk is nogmaals met een jaar
vooruitgeschoven.
We hebben een nieuw bestuurslid gevonden.
De knaller waar we het jaar mee afsloten volstaat met een aantal foto’s

Een donatie uit 2020 van AdSysCo is in 2021 in praktijk gebracht. Computers, kopieerapparaat en
hardware worden intensief gebruikt door vrijwilligers en beroepskrachten.
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Bijlage: Overzicht Cursussen en Activiteiten bij Jaarverslag 2021
CREATIVITEIT
crea - groep
creatief met papier
fotograferen - beginners en vervolg
muziekgroep
portret tekenen voorjaar en najaar
quiltbee
stutkoor
tekenen en schilderen 1 en 2
tekenen naar de natuur - voorjaar en 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
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
Italiaanse conversatie 1 en 2
Spaanse conversatie
Lezen:
leesgroep ‘Boekensteun’
leesgroep ‘Samen met een boek op maandag’
Bridgecursus:
bridge - 2e jaars
bridge - 3e jaars
bridge – 3e jaars herhaling

PREVENTIE
Koffie Plus
De Stut actueel
Taalcarrousel voor wijkbewoners
vrijwilligerswerk
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